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 )٢٦( نموذج رقم                   العلوم اإلدارية: قسم
  علوم إدارية:تخصص

 ملخص رسالة ماجستير           
 القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية :عنوان الرسالة

  "دراسة تطبيقية على طالب كلية الملك خالد العسكرية" 
 .ن سعيد العمري عوض ب:إعداد الطالب

 .متعب مشعل الشلهوب/  الدكتور:إشراف
 :  الرسالةمناقشةلجنة 

 ).مشرفاً ومقرراً ( متعب بن مشعل الشلهوب  /  الدكتور-١
      عضواًيوسف بن صالح بريك                /  األستاذ الدكتور-٢
      عضواًإبراهيم بن علي الملحم                        /  الدكتور-٣
 .م٢٠٠٣ / ٣ /٣٠هـ، الموافق ١٤٢٤/ ٢٧/١ :تاريخ المناقشة
 :يمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل التالي: مشكلة البحث

، لمـاذا يكـون األداء العسـكري         ألنماط الشخصية   )سبرانجرا( في ضوء تقسيم     
اً لـدى الـبعض     بعض طالب كلية الملك خالد العسكرية ومنخفض      دى  واألكاديمي مرتفعاً ل  

 اآلخر؟ 
 :أهمية البحث

 وكليـة   ،تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الدور الذي تضطلع به الكليات العسكرية بشكل عـام              
 تعـد   التي تتسق مع الدور الهام للكلية، إذ      الملك خالد العسكرية بشكل خاص في تشكيل القيم الشخصية          

 .ئد الناجح لشخصية القاهذه القيم بمثابة الشق اآلخر المكّمل
 : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:أهداف البحث

الدينية، والنظرية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية،     ( التعرف على ترتيب القيم الشخصية       -١
 .السائدة لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية) والجمالية 

، واألداء   ومستوى األداء العسكري   اآلنفة الذكر خصية   الش التعرف على طبيعة العالقة بين القيم      -٢
 .ذكورةكلية المال طالب األكاديمي لدى



                

 األول  :يات بـين المسـتو    اآلنفة الذكر  الشخصية   التعرف على داللة الفروق في درجات القيم       -٣
 .الكلية المذكورةمن طالب والثاني والثالث 

 ذوي مسـتوى    المـذكورة كلية  اللدى طالب    اآلنفة الذكر  التعرف على ترتيب القيم الشخصية     -٤
 . والمنخفضاألداء العسكري واألكاديمي المرتفع

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية: تساؤالته/ فروض البحث
 )الدينية والنظرية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والجمالية     ( الشخصية    ما ترتيب القيم   -١

 السائدة لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية؟
طالب كلية الملك خالد ه القيم ومستوى األداء العسكري واألكاديمي لدى      ما طبيعة العالقة بين هذ     -٢

 العسكرية؟
 هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجات تلك القيم بين طالب المستوى األول وطالب المستوى                -٣

  لث؟الثاني وطالب المستوى الثا
 ما ترتيب القيم الشخصية لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية ذوي مستوى األداء العسـكري                -٤

 ؟ والمنخفضواألكاديمي المرتفع
 :منهج البحث
وتم الحصول ،  المنهج الوصفي التحليلي الباحثاستخدموء أهداف الدراسة وتساؤالتها،  ضفي

 ثم ،عينةأفراد العلى القيم الشخصية التي طّورها الباحث  ةاستبانتوزيع  الالزمة من خالل على البيانات
  . للوصول إلى نتائج الدراسة؛ إحصائيا وتحليلهاستبانات، وجمع البيانات، اال هذهاستعادة

 :من أبرز النتائج وأهمها ما يلي: أهم النتائج
لنظريـة، القـيم    القيم الدينية، القيم ا   : (  كالتالي أفراد العينة كان ترتيب القيم الشخصية لدى       -١

 .)االجتماعية، القيم السياسية، القيم االقتصادية، والقيم الجمالية 
بـين المسـتويات     ) ٠,٠١( وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى قـدره            -٢

 .واالقتصاديةاالجتماعية، والنظرية، والدراسية الثالثة تبعاً للقيم الدينية، 
بـين المسـتويات     ) ٠,٠٥( ائية عند مستوى قـدره      وجود فروق معنوية ذات داللة إحص      -٣

 .الجمالية، والدراسية الثالثة تبعاً للقيم السياسية
  القـيم السياسـية     كٍل من  بين ) ٠,٠٥( وجود عالقة ارتباط طردية دالة عند مستوى قدره          -٤

 . ومستوى األداء العسكريوالقيم االجتماعية
بين القيم النظرية ومسـتوى      ) ٠,٠١( وجود عالقة ارتباط طردي دالة عند مستوى قدره          -٥

 .األداء األكاديمي
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Research Problem:  

The study problem can be specified through answering the following 
question:  

In accordance with Spranger types of personal values, why is the  
military and academic performance is higher for some of KKMA cadets  
and lower for others. 
Research Importance: 

The importance of this study depends on the important role that the 
military academies play in KSA in general, and especially in KKMA, in 
forming the personal values that match the important role of the academy. 
These values are considered as the other part of the personality of the 
successful leader.   
Research Objectives:  

This study aims to:  
1- Recognize the sequence of the personal values (religious, 

theoretical, social, economic, political, aesthetic) that 
dominate among KKMA cadets. 

2- Recognize the nature of the relationship between the above 
mentioned personal values and the level of the military and 
academic performance. 

3- Recognize the degrees of the significant of the differences in 
the above mentioned personal values among the first, second 
and the third level in the mentioned academy. 



 

4- Recognize the sequence of the above mentioned personal 
values of the cadets with high and low military and academic 
performance in the mentioned academy. 

Research Hypotheses/ Questions: 
This study tries to answer the following questions: 
1- What is the sequence of the dominant personal values 

(religious, theoretical, social, economic, political, aesthetic)  
for KKMA cadets? 

2- What is the nature of the relationship between the above 
mentioned personal values and the military, academic 
performance level of  KKMA cadets? 

3- Are there any significant statistic differences in the degrees of 
these values among the three levels of the academy cadets? 

4- What is the sequence of the personal values among KKMA 
cadets with higher, lower military and academic performance 
level? 

Research Methodology: 
On the light of the objectives and questions of the study, the researcher 

used the analytical descriptive methodology. The researcher obtained the 
required data through distributing the questionnaire of the personal values 
developed by him, then collecting the questionnaire, collect the data and 
analyze it statically to reach the results of the study.   
Main Results: 

 The most outstanding and important outcomes are as follows; 
1- The sequence of personal values for the study sample is as 

follows: (religious, theoretical, social, economic, political, 
aesthetic ). 

2- There are significant statistical differences at a level of  (0.01) 
among the three levels in KKMA for the political and 
aesthetic values. 

3- There are  significant statistic differences at a level of   ( 0.05) 
between the three levels of the cadets in accordance with 
political, aesthetical values. 

4- There is a functional significant relationship at a level of   
(0.05) between the political, social values and the military 
performance level. 

5- There is a functional significant relationship at a level of   
(0.01) between theoretical value and the academic 
performance level.    



 
ى  ة، ح  : إل الي، وأمي الحبيب دي الغ ا وال ا اهللا، وعافاهم ، فظهم

ان لتشجيعهما   فلقدوغفر لهما،  ا ـ    ، آ ًا   ودعائهم التوفيق  ـ    دوم ب
ا        ؛  والنجاح ذه      األثر الكبير في مواصلتي للدراسات العلي ، وإنجاز ه
.الرسالة

ى زاء  : إل واني األع د اهللا، وعل (  أخ د عب م اهللا) ي، ومحم  ،حفظه
مواجهة على  والصبر   ، وسندًا،  أستلهم منه العزيمة،     وأبقاهم ذخرأ 

.مصاعب الحياة

ان لتشجيعهم            : إلى ذين آ ؛  زوجتي وأبنائي حفظهم اهللا ورعاهم؛ ال
اتهم  ن متطلب الكثير م حيتهم ب ت  دوروتض وفير الوق ي ت ام ف   ه

. هذه الدراسة  إلتمامالكافي 

هدي هذا الجهد المتواضعإليهم جميعًا أ
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 ].7براهيم، اآلية إ[ } لئن شكرتم ألزيدنكم   {: قال تعالى
     

 عندما  ؛ρ  الكريم  المجد والثناء، وأمتثل لحديث الرسول     فهو أهل  الحمد هللا 
                       .)ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس ( قال 

متعب / والتقدير لصاحب السمو الملكي الفريق أول ركن     خالص الشكر   فأقدم  
بن عبد اهللا بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الـوطني المسـاعد للشـؤون               إ

بهـذا   الذي منحني فرصة االلتحـاق       ؛العسكرية، قائد كلية الملك خالد العسكرية     
 كما أقدم خالص     ]. أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية     [الصرح العلمي الشامخ    

 الرشيد مساعد قائد الكليـة،      مإبراهيعيسى بن   / الشكر والعرفان لسعادة العميد     
وجميع الزمالء في كلية الملك خالد العسكرية على ما قدموه من دعم، ومساندة،             

 .  هذه الدراسةإنجازكان لها دور هام في 
أعضـاء هيئـة    و  العاملين في األكاديميـة مـن إداريـين        جميعكما أشكر   
 .مية والبحثية الجليلة في توسيع مدارك الطالب العلإسهاماتهمالتدريس، على 

متعب بن مشعل الشلهوب المشرف على      /  لسعادة الدكتور  والشكر موصول 
 فـي إخـراج هـذه       هـام  دور ومتابعته المتواصلة     لتوجيهه الرسالة، الذي كان  

/ سعادة األستاذ الدكتور  الدراسة إلى حيز الوجود، كما أشكر المناقشين الكريمين         
 على تفضلهما بقبـول     على الملحم إبراهيم  / ادة الدكتور سعو ،يوسف صالح بريك  

 . ووقتهما الثمين لقراءتهااهمجهدعضوية مناقشة الرسالة، وإعطاء الكثير من 
 .جميع لما فيه الخير والصالحوفق اهللا ال

 شكر وتقدير



    رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 ز 

  المحتويات
 أ إهداء

 ب شكر وتقدير
 د-ج )عربي ( ملخص الرسالة 
  و-هـ  )إنجليزي ( ملخص الرسالة 
 ي -ز  قائمة المحتويات

 ١ المقدمة

 الفصل األول
 مدخل الدراسة ومشكلتها

 

١٩-٤ 

 ٤  مشكلة الدراسة-١
 ٦  أهمية الدراسة-٢
 ٧  أهداف الدراسة-٣
 ٨  أسئلة الدراسة-٤
 ٩ اسات السابقة الدر-٥
 ١٥  التعقيب على الدراسات السابقة-٧
 ١٧  ومصطلحاتها الدراسةتعريف أهم مفاهيم -٨

 ١٩ خالصة الفصل األول
 الفصل الثاني
  اإلطار النظري

 

٧٣-٢١

 ماهية القيم الشخصية وأنواعها وخصائصها -١
 

٢٠ 

 ٢١  مفهوم القيم الشخصية وكيفية اكتسابها١/١
 ٢٩ الشخصية أنواع القيم ١/٢



    رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 ح 

 ٣٠  ووظائفها خصائص القيم الشخصية١/٣
 ٣٢  القيم في الدين اإلسالمي١/٤

 ٣٤  مصادر القيم اإلسالمية١/ ١/٤
 ٣٥  تصنيف القيم اإلسالمية١/٤/٢

 يمه وأهدافه ومستوياتهي مفهوم األداء وتق-٢
 

٣٩ 

 ٤٠ يم األداء وأهدافه وأهميتهي مفهوم تق٢/١
 ٤٥ يم األداءيفي تقالطرق المستخدمة  ٢/٢
 ٥٥  األداء تقييم مستويات٢/٣
 ٥٩  نظام التعليم والتدريب في كلية الملك خالد العسكرية ونظام تقييمه٢/٤

 ٥٩ . نظام التعليم والتدريب في كلية الملك خالد العسكرية٢/٤/١
 ٦٢  نظام تقييم األداء العسكري واألكاديمي لطالب كلية الملك خالد العسكرية٢/٤/٢

 بين القيم الشخصية ومستوى األداء العالقة -٣
 

٦٧ 

 ٦٨ يعا تأثير القيم الشخصية في السلوك الفردي والجم٣/١
 ٦٩  تأثير القيم الشخصية في أداء المنظمات٣/٢

 ٧٢ خالصة الفصل الثاني
 الفصل الثالث

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
 

٨١ - ٧٤ 

 ٧٤  منهج الدراسة-١
 ٧٤  مجتمع وعينة الدراسة-٢

 ٧٤  مجتمع الدراسة٢/١
 ٧٤  عينة الدراسة٢/٢
 ٧٥  أداة الدراسة٢/٣
 ٧٦  صدق وثبات أداة الدراسة٢/٤



    رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 ط 

 ٧٩  تطبيق أداة الدراسة٢/٥
 ٨٠  الدراسة حدود٢/٦
 ٨٠  أساليب المعالجة اإلحصائية٢/٧

 خالصة الفصل الثالث
 

٨١ 

 الفصل الرابع
  عرض النتائج

 

٨٢- 
١٢٢ 

  خصائص عينة الدراسة-١
 

٨٢ 

 ٨٢ .توزيع عينة الدراسة وعدد االستبانات المسترجعة حسب المستويات المختلفة  ١/١
 ٨٣  توزيع عينة الدراسة حسب السن ١/٢
 ٨٤  التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفقاً لنوع القيمة ١/٣ 

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة -٢
 

١٠٣ 

 ١٠٣ .ألولالسؤال ا ٢/١
 ١٠٥ . السؤال الثاني٢/٢
 ١٠٧ . السؤال الثالث٢/٣
 ١٠٩ . السؤال الرابع٢/٤
 ١١٧  السؤال الخامس٢/٥
 ١١٩  السؤال السادس٢/٦

 ١٢٢ خالصة الفصل الرابع
 الفصل الخامس

 التوصيات وأهم النتائج 
١٢٣- 
١٢٧ 

 ١٢٣  أهم النتائج-١



    رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 ي 

 ١٢٦  أهم التوصيات-٢
 ١٢٨ المراجعقائمة 

 ١٣٣ قائمة الجداول
 ١٣٥ قائمة األشكال

 ١٣٦ المالحق
 ١٣٦   البيانات المتعلقة بعينة الدراسة)١(ملحق رقم 
 ١٣٧ أداة الدراسة في صورتها األولّية) ٢(ملحق رقم 
 ١٤٣ بيان بأسماء المحكمين وعناوينهم ) ٣(ملحق رقم 
 ١٤٤  أداة الدراسة في صورتها النهائية)٤(ملحق رقم 

 ١٥١  لتطبيق الدراسة الميدانية العسكرية موافقة قيادة كلية الملك خالد)٥(لحق رقم م
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 قائمة الجداول 

 

رقم 
 الجدول

رقم  موضوع الجدول
 الصفحة

 ٤٨ ترتيب الموظفين حسب مستوى أدائهم وفقاً لعدد مرات تميزهم ١
 ٤٩ تحديد مراتب الموظفين وفقاً لعدد مرات تميزهم ٢
 ٥٣ عبارات وصفية تصف األداء الجيد للعمل ٣
 ٥٦ مستوى أداء الفرد لكل عنصر ٤
 ٥٨ اءعناصر تقييم األد ٥
 ٥٩ جدول التقديرات ٦
 ٦٤  نظام الدرجات والتقديرات ٧
 ٦٥ مثال لحساب المعدل الفصلي ٨
 ٧٥ أفراد عينة الدراسة من جميع المستويات ٩
 الفقرات  لالتساق الداخلي بين كل فقرة منمعامالت االرتباط ١٠

 التي تقيس كل قيمة ومجموع فقرات تلك القيمة
٧٨ 

 ٧٩ التي تقيسهاالقيم والفقرات  ١١
 ٨٢ عدد االستبانات المسترجعة من أفراد العينة ١٢
 ٨٣ عينة الدراسة حسب السن ١٣
 ٨٥ العبارات التي تقيس القيم الدينية ١٤
 ٨٨ العبارات التي تقيس القيم النظرية ١٥
 ٩١ العبارات التي تقيس القيم االجتماعية ١٦
 ٩٤ العبارات التي تقيس القيم االقتصادية ١٧
 ٩٧ العبارات التي تقيس القيم السياسية ١٨
 ١٠٠ العبارات التي تقيس القيم الجمالية ١٩
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 ترتيب القيم تصاعدياً لدى أفراد العينة من ٢٠
 طالب كلية الملك خالد العسكرية من جميع المستويات

١٠٣ 
 

 ١٠٦ ارتباط القيم الست المذكورة باألداء العسكري ٢١
 ١٠٧  واألداء األكاديميالعالقة بين القيم الست المذكورة ٢٢
 ١٠٩ تحليل التباين ٢٣
 ١١٠ اختبار شيفيه ٢٤
 ١١١ تحليل التباين ٢٥
 ١١١ جدول اختبار شيفيه ٢٦
 ١١٢ تحليل التباين ٢٧
 ١١٢ اختبار شيفيه ٢٨
 ١١٣ تحليل التباين ٢٩
 ١١٤ اختبار شيفيه ٣٠
 ١١٥ تحليل التباين ٣١
 ١١٥ اختبار شيفيه ٣٢
 ١١٦ تحليل التباين ٣٣
 ١١٦ اختبار شيفيه ٣٤
 ١١٧ توزيع عينة الدراسة إلى ثالث فئات حسب األداء العسكري واألكاديمي ٣٥
 ١١٨ كاديمي المرتفع القيم وفقاً لألداء العسكري واألترتيب ٣٦
 ١٢٠ األداء العسكري واألكاديمي المنخفض ٣٧
 



    ١٣٥ توى األداء لدى طالب الكليات العسكريةرسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمس

  

 
 

 قائمة األشكال
 

 موضوع الشكل رقم الشكل
 

رقم الصفحة

 ٥١ التقييم من خالل األوصاف التقديرية ١

 ٥١ يالتقييم من خالل األسلوب الوصف ٢

 ٥١ التقدير النهائي ألداء الموظف ٣

 ٨٧ العبارات التي تقيس القيم الدينية ٤

 ٩٠ نظريةالعبارات التي تقيس القيم ال ٥

 ٩٣ جتماعيةي تقيس القيم االالعبارات الت ٦

 ٩٦ قتصاديةالعبارات التي تقيس القيم اال ٧

 ٩٩ سياسةالعبارات التي تقيس القيم ال ٨

 ١٠٢ جماليةالعبارات التي تقيس القيم ال ٩

 ترتيب القيم تصاعدياً لدى أفراد العينة من ١٠
 طالب كلية الملك خالد العسكرية من جميع المستويات

١٠٥ 

 ١٠٧ يوضح ارتباط القيم الست المذكورة باألداء العسكري ١١

 ١٠٨  واألداء األكاديميةالعالقة بين القيم الست المذكور ١٢

 ١١٩ كاديمي المرتفع القيم وفقاً لألداء العسكري واألترتيب ١٣

 ١٢١ األداء العسكري واألكاديمي المنخفض ١٤
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 المقدمة
 

 

 تطورات سـريعة فـي جميـع المجـاالت          هد المجتمعات اإلنسانية المعاصرة   تش
التعليمية، والتربوية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والعسكرية، ويعود الفضـل         

. في تلك التطورات إلى التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم خالل القرن العشرين            
ات بمعزل عن قيم اإلنسان ومعتقداته، بل صاحبها تغير واضح في           ولم تكن تلك التطور   

 .القيم الشخصية االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والنظرية، والجمالية
ة األفراد الخاصة والعملية، فهي     وتُعد القيم الشخصية من المواضيع المهمة في حيا       

وك األفـراد، واتجاهـاتهم،      المكونات األساسية للشخصية، كما أنها تؤثر في سـل         ىحدإ
تمثل جزءاً مهماً مـن     " وهنا يمكن القول إن القيم      . وعالقاتهم داخل المنظمات وخارجها   

م، ٢٠٠١وحيد،  "[ التنظيم الذي يضبط أو يوجه سلوك الفرد ويعكس حاجاته واهتماماته           
٦٧.[  

لمختلفـة   ولذلك نالت القيم حظاً وافراً من البحث والدراسة في المجاالت العلمية ا           
أما دراسة  . )األنثروبولوجية( ، علم االقتصاد، علم الفلسفة    علم النفس، علم االجتماع   : مثل

ا من الموضوعات الحديثة نسبياً، إذ تأتي فـي سـياق تحفيـز    القيم في علم اإلدارة، فإنه  
 أنه يجب البحث عن أسـاليب        من  بعض علماء اإلدارة والتنظيم،     ذلك  يرى العاملين، كما 

من  قيم الموظفين، وأهداف اإلدارة ف     تحفيز، بحيث تتسق هذه األساليب مع كٍل من       جديدة لل 
الحوافز وأخالقيات العمل وقيمه؛ ألنها تؤثر      ) ديناميكية  ( المهم تطوير مفاهيم جديدة عن      

  ]. ١٢م، ١٩٨١مندل وجوردن ، [ السلوك الوظيفي للعاملين  في
لتنظيمي مؤخراً في توظيف الكثيـر      ن بالسلوك ا  مي بدأ بعض الباحثين والمهت    ولذلك

 الدراسات التي قدمها علماء النفس، واالجتماع، واألنثروبولوجية في موضـوع            تلك من
 . القيم لتحسين أداء األفراد في منظماتهم

وقد كشفت بعض الدراسات عن وجود عالقة وثيقة بين قيم األفراد ومستوى أدائهم             
فعلـى سـبيل   . يكون منسجماً ومتسقاً مع قيمـه  يرى البعض أن أداء الفرد  الهم، إذ ألعم
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المثال يتصرف األفراد الذين يحملون قيم االستقاللية في العمل على نحـو يحقـق تلـك                
  ]. ٢٤م، ١٩٨١مندل وجوردن، [ االستقاللية 

 سهم إلى حد كبيـر فـي فهـم سـلوكهم    ن دراسة القيم الشخصية لألفراد تُ     ولهذا فإ 
ال يغرب عن البـال أن      و.  تحقيق أهداف المنظمات   وبفي توجيهه ص  ، وبالتالي   وتفسيره

، وترسـيخها  تشترك في تشكيل القيم الشخصية لألفراد     هناك عدداً من العوامل المختلفة      
 ). العمل والجامعة، والمدرسة، واألسرة، والدين ، : ( ومن أهم تلك العوامل

ـ  وتُعد الكليات العسكرية من أهم منظمات المجتمع التي تعمل على تش           يخ كيل وترس
 تحتضنهم لمدة ال تقل عن ثالث سنوات        القيم الشخصية لدى طالبها، بوصفها البيئة التي      

وال تعمل خاللها على إعدادهم للقيام بأدوار قيادية بالغة األهمية في المستقبل،            إذ  دراسية  
عسـكرية،  المعـارف،   العلـوم و  ال على ما يتم تزويدهم بـه مـن          تتوقف عملية اإلعداد  

 بـالقيم    وبلورتها تجاوز ذلك إلى صقل هذه العلوم والمعارف      المهنية، بل ت  مية، و كادياألو
الشخصية التي تتفق مع الدور الهام الذي تضطلع به الكليـات العسـكرية فـي خدمـة                 

 .  المجتمع

ونظراً لألهمية القصوى للقيم الشخصية في بناء شخصية القائد العسكري النـاجح            
يز طالب الكليات العسكرية لبذل المزيد من الجهد فـي          من جهة، وأهميتها في دفع وتحف     

سبيل االرتقاء بمستوى أدائهم العسكري واألكاديمي من جهة أخرى، قام الباحث بدراسته            
الحالية التي ربطت بين القيم الشخصية لطالب كلية الملك خالد العسكرية ومستوى أدائهم             

لملك خالد العسكرية تحديداً من هـذه       و هو يتوقع أن تستفيد كلية ا      . العسكري واألكاديمي 
كذلك الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وذلك مـن          أن تستفيد   الدراسة، و   

خالل التعرف على أهمية القيم الشخصية، وكيفية غرس ما يتفق منها مع أهـداف هـذه                
ل المزيد من الجهد     لبذ اً وحوافز اًدوافعلدى طالبها، واستخدام هذه القيم      الكليات وتنميتها   

 .في سبيل االرتقاء بمستوى أدائهم العسكري واألكاديمي
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 -:وتتكون هذه الدراسة من خمسة فصول على النحو التالي
حيث اشتمل على المقدمة ومشـكلة الدراسـة         الدراسة ومشكلتها،    مدخل: الفصل األول 

 ريفاً بأهم مفاهيم الدراسة أسئلتها، والدراسات السابقة، كما تضمن تع  وأهميتها، وأهدافها، و  
 . ومصطلحاتها
، حيث اشتمل على تعريـف بـالقيم الشخصـية،      النظري للدراسة  طاراإل: الفصل الثاني 

 . وكيفية اكتسابها، وأنواعها، وخصائصها، والقيم من وجهة النظر اإلسالمية
ثم تحدث عن مفهوم األداء وتقييمه، وأهدافه، ومستوياته، كما تطرق إلـى نظـام              

 .تعليم والتدريب في كلية الملك خالد العسكرية ونظام تقييمهال
 .وأخيراً تناول العالقة بين القيم الشخصية ومستوى األداء

 وإجراءاتها، حيث بين المنهج المتبع في الدراسة،        احتوى منهجية الدراسة  : الفصل الثالث 
يب المعالجـة   ومجتمعها، وعينتها، وكيفية تطبيقها، كما وّضح حدود الدراسـة، وأسـال          

 .اإلحصائية التي استخدمت
، حيث بدأ بإيضاح خصائص عينة الدراسـة،        عرض نتائج الدراسة  تناول  : الفصل الرابع 

 .ثم تمت اإلجابة عن تساؤالت الدراسة تباعاً من خالل تحليل البيانات إحصائياً
 .هاتوصيات و الدراسة التي توصلت إليهانتائجالأهم اشتمل على : الفصل الخامس
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 الفصل األول
 مدخل الدراسة ومشكلتها

 . مشكلة الدراسة-١
 عليه الثقافة   ُيطلقساسية لثقافة المنظمات أو ما       القيم الشخصية أحد العناصر األ     تُعد

  وتنظيمها والجماعات سلوك األفراد    على توفير إطار مهم لتوجيه    التنظيمية، التي  تعمل     
القيم جزءاً هاماً في اإلطار المرجعي للسـلوك فـي          تعتبر  " إذ  . داخل المنظمات عموماً  

 ، وسياسـياً  ، واقتصـادياً  ، واجتماعياً ، وعلمياً ، دينياً :الحياة العامة وفي مجاالتها المختلفة    
كما تلعب القيم دوراً مهماً في حياة الفرد، وبالتالي يجب علينا االهتمام بما نقدمـه               . وفنياً

  ]. ١٠، م٢٠٠١عبد الفتاح،  [  "صال الجماهيريتإلمن قيم من خالل وسائل اإلعالم وا
 المجتمع التي تعمل على تشكيل وترسـيخ        نظماتهم م  الكليات العسكرية من أ    تُعّدو

ال حيـث   . دية بالغة األهمية في المسـتقبل     القيم لدى طالبها، فهي تعّدهم للقيام بأدوار قيا       
 ومهـارات عسـكرية،      على ما يتم تزويدهم به من معارف، ومعلومات،        هميتوقف إعداد 

 تُسهموأمنية، ومهنية، بل يتعدى ذلك إلى تشكيل وترسيخ الكثير من القيم الشخصية التي              
الكليات ولديهم العديد من القـيم التـي    يلتحق الطالب بإذفي بناء شخصية القائد الناجح،      

ة  الكليات على ترسيخ القيم الشخصـي      حل تنشئتهم المختلفة، ثم تعمل    اكتسبوها خالل مرا  
 .اإليجابية، وتشكيل قيم جديدة تتناسب مع الدور المنتظر قيامهم به مستقبالً

 ) Spranger أديار سـبرانجر     (وقد قام عالم النفس التربوي والفيلسوف األلماني        
بتصنيف الناس إلى ستة أنماط مختلفة كل نمـط منهـا يمثـل             " أنماط الناس   " في كتابه   

 اهتمام الفـرد    ، ويعبر عنه  النمط النظري : نماط هي نموذجاً معيناً من الشخصية  هذه األ      
 على الثـروة بكـل       وُيقْصد به ميل الفرد للحصول     االقتصاديالنمط  ، و بالعلم والمعرفة 

الفنيـة   الفـرد  ات اهتمام وُيعبر عنهالجماليالنمط  ، و  ليكون غنياً   وسعيه الحثيث  الوسائل
هتمام الفرد باآلخرين وميله نحو     ا  وُيعبر عنه  االجتماعيالنمط  ، و وميله إلى ما هو جميل    

وميوله ألن يصبح   في توجيه اآلخرين،     الفرد    وُيقْصد به رغبة   السياسيالنمط  ، و خدمتهم
 للبحث عن الجوانب الروحية في حياته      ميل الفرد    وُيعبر عنه الديني  النمط  و ،مركزاً للقوة 

   ].٧٥-٧٤، م٢٠٠١وحيد، [ 
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 )Alport, Vernon, Lindzey يالبورت، وفرنـون، ولنـدز  ( وقد أعد كل من 
قتصـادية،  إل يقيس القيم النظرية، والقيم ا      )سبرانجر (اختباراً للقيم على  أساس تصنيف       

واعتبـر هـذا    . ) ١ ( جتماعية، والقيم الدينية، والقيم السياسية، والقيم الجمالية      الوالقيم ا 
ريت على موضـوع  التي أج ختبار بمثابة األساس الذي اعتمدت عليه معظم الدراسات         الا

ينبثق منها العديد من القيم الشخصية، فمثالً       ) مركزية  (  هذه القيم قيم أساسية      تُعدو. القيم
قيمة الصدق، قيمة اإلخـالص، قيمـة       : مثل  الفرعية بعض القيم  القيم الدينية يتفرع من   

قيمة التحصـيل األكـاديمي، قيمـة       :  قيم عديدة منها   القيم النظرية يتفرع من   و .الرحمة
 . اإلنجاز، قيمة االنضباط الذاتي

 كثر من هذه   أ أومي بصورة خالصة إلى واحدة       أن اإلنسان ينت   هذا التقسيم ال يعني   و
، فالقيم جميعها توجد لدى كل فرد، لكنها تختلف في ترتيب أهميتها مـن شـخص                 القيم
 ]. ١٥، م١٩٩٤الزعبي،  [ ، ومن جماعة إلى أخرىآلخر

محفـزات  بـدور ال  تقـوم   فهي   األفراد والمنظمات،    وتؤثر القيم الشخصية في أداء    
 فإنهـا تـؤثر فـي       ولهذا. هم المختلفة منظماتفي   والجماعات،   ؛دوافع لسلوك األفراد  الو

يم قيم اإلنجاز، ق  : مستوى أداء الطالب في الكليات العسكرية، فعندما تسود قيم معينة مثل          
ية، فإنها تدفع الطالب لالرتقـاء      التي تتفرع من القيم النظر    االنضباط، قيم احترام الوقت،     

بمستوى أدائه العسكري واألكاديمي إلى أفضل حاالته، وهو ما تهدف الكليات العسكرية            
 لدى الطالب تعتبر دافعـا       المرتبة األولى في أهميتها    القيم التي تحتل      أي أن  ،إلى تحقيقه 

 . هافق معلهم للقيام باألنشطة والسلوكيات اليومية التي تت
لغاية التـي تنشـدها كـل       هو ا  ا كان االرتقاء بمستوى األداء إلى أفضل حاالته           وإذ

خاصة الكليات العسكرية، نظراً ألهمية الدور الذي تقوم به، فإن دراسة القيم            المنظمات،  
، وبالتالي معرفة القيم التي تؤدي       وتفسيره سلوكهملدى طالبها يساعد على فهم      الشخصية  

 .  والعمل على تعزيزها،سكري واألكاديمي لديهمإلى رفع مستوى األداء الع
فمنها الدراسات  :  العديد من الدراسات موضوع القيم من جوانب مختلفة        تناولتوقد  

تطور كذلك تمت دراسة    و القيم من حيث عالقتها ببعض مكونات الشخصية،         التي تناولت 
بين قـيم اآلبـاء   قارنة مثل الم، كما قام البعض بدراسة القيم دراسة مقارنة  وتحليلها القيم

                                                           

 . الهواريترجمة محمود السيد أبو النيل، وماهر محمود ) 1(



 ٦       رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 

 ُدِرَسـت  وكذلك .اسة أثر بعض المتغيرات على القيم درـ أيضاًتمت ـ  ووقيم األبناء، 
ن الباحث لم يعثـر     فإومع هذا،   . القيم من حيث عالقتها باإلنتاجية لدى بعض المنظمات       

على أي دراسة تربط بين القيم الشخصية وأداء الطالب في الكليات العسـكرية، علـى               
 خصوصاً في هذه الكليات التـي       ؛ من األهمية القصوى التي يحتلها موضوع القيم       الرغم
ـ  فإن الدراسة ال   ،لهذا.  بمثابة مصنع إلنتاج قادة المستقبل في المجال العسكري        تُعد ة حالي

 التعرف على طبيعة القيم الشخصية لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية في             تسعى إلى 
األكاديمي  القتها بمستوى أدائهم  ماط  الشخصية، ومعرفة ع     ألن  )سبرانجر(  ضوء تقسيم 
وفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة فـي السـؤال الرئـــيس             . والعسكري
 : التــالي

، لمـاذا يكـون األداء العسـكري         ألنماط الشخصية   )سبرانجرا( في ضوء تقسيم    
فضـاً لـدى الـبعض      واألكاديمي مرتفعاً لبعض طالب كلية الملك خالد العسكرية ومنخ        

 اآلخر؟ 
 .أهمية الدراسة -٢

يعود االهتمام بموضوع القيم إلى كونها ترتبط بحياة األفراد وعالقاتهم وحاجـاتهم            
 نقالً عن بعض المختصين فـي       ؛ ويذكر إسماعيل عبد الفتاح بهذا الخصوص      .وسلوكهم

 الثقافة، وعـن    أن للقيم أهمية خاصة في حياة الفرد والمجتمع، فبها تتشكل         " هذا المجال   
 .طريقها يبدو طريق النمو والتقدم، ومن خاللها تتأكد الروابط والعالقـات االجتماعيـة            

 بل تتعداه ألنها تتغلغل فـي    ،فأهميتها ترجع إلى أنها ال تقف عند مستوى التفكير الفلسفي         
             وجماعات وألنهـا تـرتبط بـدوافع السـلوك وباآلمـال واألهـداف             اًحياة الناس أفراد  

 . ]١١، م٢٠٠١الفتاح،  عبد[ 
 ويشير العديد من الباحثين في هذا المجال إلـى أن القـيم تتشـكل مـع التنشـئة                  

 ،االجتماعية، وخالل تفاعل األفراد في مؤسسات المجتمع المختلفة بـدءاً مـن األسـرة             
ومواقع العمل، وكل أنـواع       ووسائل اإلعالم المختلفة،   ، والخبرات األكاديمية  ،واألقران

 .التفاعل اإلنساني
 ألهمية الدور الذي تقوم بـه       اً نظر ، الكليات العسكرية من أهم هذه المؤسسات      تُعدو

لذلك ال يمكن إغفال دراسة القيم الشخصية       . في حفظ النظام واستتباب األمن في المجتمع      
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عند تحليل السلوك اإلنساني وفهم السلوك التنظيمي لـدى جميـع المنظمـات وخاصـة               
 .منيةالمنظمات األ

وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الدور الذي تضطلع به الكليات العسكرية فـي              
 لمـا لملك خالد العسكرية بشكل خاص،  المملكة العربية السعودية بشكل عام، و في كلية ا        

قع على عـواتقهم    ي س لما ، إعداد قادة المستقبل في المجال العسكري       من دور في   يناط بها 
 . اء  بمستوى األداء في منظماتهم المستقبليةمسؤولية  االرتقمن 

وإذا كان من مهام هذه الكليات تزويد طالبها بالمعـارف والمعلومـات المختلفـة،              
وإكسابهم المهارات اإلدارية والسلوكية والمهنية التي تمكنهم من إنجاز أعمالهم مسـتقبالً            

خاصة قيم  وترسيخها،  صية   القيم الشخ  شكيل قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، فإن ت       بأعلى
هـي الشـق     والعمل الجمـاعي  االنضباط والمواظبة، والعدل، واإلنجاز،     : منها، و العمل
 .  المكمل لشخصية القائد الناجحاآلخر

كما يؤكد أهمية هذه الدراسة عدم عثور الباحث على أية دراسة سابقة تتناول هـذا               
 تـوخّى من هنا ت  . الد العسكرية الملك خ الموضوع الحيوي وتم تطبيقها على طالب كلية        

لتعرف على القيم الشخصية لطالب كلية الملك خالد العسـكرية، ومعرفـة            اهذه الدراسة   
العالقة بينها وبين مستوى األداء األكاديمي والعسكري، والتعرف على القيم التي تـؤدي             

 .مستوى أدائهم والعمل على تعزيزها إلى رفع
 

 .أهداف الدراسة -٣
 :راسة إلى تحقيق األهداف التاليةتسعى هذه الد

 . التعرف على المقصود بالقيم الشخصية وأنواعها وخصائصها-١
التعرف على ترتيب القيم الشخصية الدينية، والنظرية، واالجتماعية، واالقتصـادية،           -٢

 .والسياسية، والجمالية السائدة لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية
الدينية، والنظرية، واالجتماعيـة،    (  الشخصية   قة بين القيم  التعرف على طبيعة العال    -٣

 ومستوى األداء العسكري لطالب كلية الملك       )واالقتصادية، والسياسية، والجمالية    
 .خالد العسكرية
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الدينية، والنظرية، واالجتماعيـة،    (  الشخصية   التعرف على طبيعة العالقة بين القيم      -٤
 ومستوى األداء األكاديمي لطالب كلية الملك       )ية  واالقتصادية، والسياسية، والجمال  

 . خالد العسكرية
الدينيـة، والنظريـة،    (  الشخصـية    التعرف على داللة الفروق في درجات القـيم        -٥

 األول  :يات بين طالب المسـتو     )واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والجمالية   
لتعليم في كليـة الملـك خالـد         إلى برامج التدريب وا    تُعزىوالثاني والثالث والتي    

 .العسكرية
الدينية، والنظرية، واالجتماعية، واالقتصادية،      (التعرف على ترتيب القيم الشخصية     -٦

 لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية ذوي مسـتوى األداء           )والسياسية، والجمالية   
 .العسكري واألكاديمي المرتفع

لدينية، والنظرية، واالجتماعية، واالقتصادية،    ا ( التعرف على ترتيب القيم الشخصية     -٧
 لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية ذوي مسـتوى األداء           )والسياسية، والجمالية   
 . المنخفضالعسكري واألكاديمي

  
 . أسئلة الدراسة-٤

  )سـبرانجر ا( في ضوء تقسـيم    : يتحدد السؤال الرئيس لهذه الدراسة في ما يلي       
ذا يكون األداء العسكري واألكاديمي مرتفعاً لبعض طـالب كليـة           ، لما ألنماط الشخصية 

  :ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية الملك خالد العسكرية ومنخفضاً لدى البعض اآلخر؟
الشخصية الدينية والنظرية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسـية،         ما ترتيب القيم   -١

 لك خالد العسكرية؟والجمالية السائدة لدى طالب كلية الم
 ما طبيعة العالقة بين هذه القيم ومستوى األداء العسكري لطالب كلية الملـك خالـد                -٢

 العسكرية؟
 ما طبيعة العالقة بين هذه القيم ومستوى األداء األكاديمي لطالب كلية الملـك خالـد                -٣

 العسكرية؟
سـتوى األول    هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجات تلك القيم بـين طـالب الم              -٤

  وطالب المستوى الثاني وطالب المستوى الثالث؟



 ٩       رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 

 ما ترتيب القيم الشخصية لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية ذوي مستوى األداء              -٥
 العسكري واألكاديمي المرتفع؟

ألداء  ما ترتيب القيم الشخصية لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية ذوي مستوى ا             -٦
 ؟ المنخفضالعسكري واألكاديمي 

    .الدراسات السابقة -٥
من جوانب متعـددة،    الشخصية   تناول العديد من الدراسات السابقة موضوع القيم        

منها ما يندرج تحت علم النفس وعلم النفس االجتماعي، مثل الدراسات التـي تناولـت               
عالقة القيم ببعض مكونات الشخصية، والدراسات التي تناولت أثر بعـض المتغيـرات             

ومنها ما يندرج تحت علم اإلدارة والسلوك التنظيمي تحديداً، مثل الدراسـات            .  القيم على
 سيقوم الباحث و ، أو عالقتها ببعض مؤشرات التحفيز،     ي تناولت عالقة القيم باإلنتاجية    الت

  : على النحو التالي وفق تسلسلها الزمنيباستعراض هذه الدراسات 
عالقـة القـيم    (  :بعنـوان ) م  ١٩٧٨( نيل  دراسة أجراها أبو ال    :الدراسة األولى 
 . )العمال الصناعيين  بالكفاءة اإلنتاجية لدى

هدفت الدراسة إلى الكشف عن القيم التي تميز العمال المنتجين والقـيم التـي              قد  و
شركة أسـكو للحريـر     : تميز العمال غير المنتجين في مجتمع الدراسة الذي يتكون من         

لسيارات، شركة الحديد والصـلب، شـركة القـاهرة         الصناعي، شركة النصر لصناعة ا    
 . للملبوسات والتريكو، شركة سابي لآلالت واألجهزة الدقيقة، مطابع دار المعارف

االختبار الذي أعده حث المنهج الوصفي في هذه الدراسة، كما استخدم          واستخدم البا 
البـورت  ( ل مـن    على منوال مقياس القيم الذي أعده ك      ) عبد العال وأبو النيل   ( كل من   

     عـامالً مـنهم     )٨١٨( وبلغت عينة الدراسة الكلية     .  لجمع البيانات  )وفرنون ولندزي   
مجموعـة  يمثلون  عامالً   ) ٣٩٥( مجموعة العمال المنتجين، و   عامالً يمثلون    ) ٤٢٣( 

 . العمال غير المنتجين
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي

االً موجباً مـع الـدخل والقيمـة السياسـية والدينيـة             د ارتباطاًأن العمر يرتبط     - أ
 . والحوادث

 .لجمالية واالقتصادية واالجتماعيةأن الدخل يرتبط ارتباطاً داالً موجباً بالقيمة ا - ب
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 ،الغيـاب و ،الدينية والجزاءات ويرتبط الدخل ارتباطاً داالً سالباً بالقيمة السياسية         - ت
 . والتحقيقات

اطاً داالً موجباً بالقيمة الجمالية واالجتماعية والتـأخير         ارتب  القيمة النظرية  ارتباط - ث
  .عن العمل

 ارتباطاً سالباً بالقيمـة السياسـية واالجتماعيـة والدينيـة           القيمة الجمالية ترتبط    - ج
 . والحوادث والتحقيقات

القيمة االقتصادية ارتباطاً موجباً بالقيمة االجتماعية وارتباطاً سالباً بالقيمة         ترتبط    - ح
  .سيةالسيا

القيمة السياسية ارتباطاً موجباً وداالً بالقيمة الدينية وبالحوادث وبالتحقيقات         ترتبط    - خ
 . اإلدارية

ارتباطاً داالً موجباً بالتمارض، وتـرتبط ارتباطـاً داالً          القيمة االجتماعية    ترتبط  - د
 .  سالباً بالقيمة الدينية

  
 :بعنـوان ) م  ١٩٨١( م  ، عـا  محي الدين  أجراها حسين دراسة   :الدراسة الثانية 

 .) المجتمع المصري القيم الخاصة لدى المبدعين في(
 كأفراد ذوي بنـاء نفسـي        وقد هدفت الدراسة إلى معرفة القيم الخاصة بالمبدعين       

يغلب عليه التفرد والتميز والمفارقة، حيث افترض الباحث من خـالل اسـتقراء سـابق          
، االسـتقالل، الصـدق،     )يمة نهائية   ق( وجود قيم ست خاصة بالمبدعين وهي اإلصالح        

 ).قيم وسطية ( اإلنجاز، االعتراف، عبور اللحظة الراهنة 
 الست المـذكورة    مقياساً للقيم   وقد أعد  . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    

بنداً، حيث احتوى كل بند على ثالثة بدائل يسير أحدها فقط            ) ٢٣٠( أعاله يشتمل على    
أما البديالن اآلخران فيمثالن التوجهات العامـة التـي         .  موضع االهتمام  في اتجاه القيمة  

 المفحوص درجة   ة المنظور التقليدي للحياة، وُيعطى    تحكم المستقطبة اهتماماتهم في دائر    
 هذه الدرجـة    ي يسير في اتجاه القيمة، وال ُيعطى      واحدة على كل بند اختار فيه البديل الذ       

 بلـغ     الدراسة التي  على عينة     هذا المقياس   طّبقو .خريينعند اختياره أحد البديلين األ    
 .جامعياً)  ٣٧٢( عددها 
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 ارتبـاط قـوي بـين األداء         وجود  أهمها ئجوقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتا      
قيمة االستقالل، و قيمة   اإلصالح، و  قيمة :اإلبداعي واألداء على كل قيمة من القيم الخمس       

 .مة االعتراف، وقياإلنجازقيمة الصدق ، و
العالقة بين القيم   (  :بعنوان )م  ١٩٨٢ ( أجراها الهواري دراسة   :الدراسة الثالثة 

  ). الشخصية وسمات
وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين القيم التي يتبناها الفرد وسمات شخصـيته،             

البـورت وفرنـون    (واستخدم الباحثان اختبار القيم من إعدادهما على منـوال مقيـاس            
والذي قام بترجمته عبد الحميـد جـابر،        ) ألدواردز  ( للقيم، ومقياس التفضيل    ) لندزيو

. فؤاد أبـو الحطـب    و جابر عبد الحميد     عّربهوالذي  ) لجوردن  ( والبروفيل الشخصي   
 .طالباً من طالب كلية التربية في جامعة الملك سعود ) ٧٨( وبلغت عينة الدراسة 

 : وكان من أهم نتائج الدراسة
 . الذاتتأنيب القيمة النظرية وبين الخضوع وبينسلبية د عالقة وجو - أ
أن القيم والسمات ما هي إال متغيرات في الشخصية وأن هناك عالقة وثيقة              - ب

 .بينهما
توجهات القـيم   (  :بعنوان) م  ١٩٩١(  عويدات   أجراهادراسة   : الرابعة دراسةال

 . )األردنية  لدى طلبة الجامعة
صاء القيم السائدة لدى طالب الجامعة، واستخدم الباحـث         وهدفت الدراسة إلى استق   

طالباً وطالبة من طالب السنة      ) ٩٧٤(  وبلغت عينة الدراسة     ،المنهج الوصفي التحليلي  
واستخدم الباحث اختباراً مـن     . األولى وطالب السنة الرابعة من طالب الجامعة األردنية       

قيمة من القيم الواردة فـي       ) ١٨( فقرة تقيس    ) ٣٦( تصميمه لجمع البيانات تكون من      
 ). م ١٩٧٥كوندن ويوس ( تصنيف 

 : وقد كان من أهم نتائج الدراسة
تكون من  تو المصدر األول للقيم      هناك أكثر من مصدر للقيم؛ فالذات هي       أن - أ

 .)التبعية، العمر، الجنس، النشاط الفردية،  ( :خمس قيم هي
يعـّد   المجتمـع ، و  فهـو لثالـث المصدر اأّما المصدر الثاني،  تعد العائلة   و - ب

العقالنيـة  : ( وتشتمل على أربع قيم هـي      ،المصدر الرابع الطبيعة اإلنسانية   
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وكـان  ،  )وقابلية التغييـر     والالعقالنية، والخير والشر، السعادة والحزن،    
 مـا    لها فكـان   المصدر السادس  أما،  المصدر الخامس للقيم الطبيعة المادية    

 . وراء الطبيعة
بعض مؤشـرات    ( :بعنوان) م  ١٩٩٢( أجراها محمد   دراسة   :مسة الخا دراسةال

 ). التحفيز للعمل وعالقتها بقيم العمال 
وهدفت الدراسة إلى الوقوف على مستويات التحفيز لعينة من العمال الجزائـريين            
الذين يشتغلون في المؤسسات الوطنية، كما يرمي إلى التعرف على المنظومـة القيميـة              

 ) ٨٠( بلغت عينة الدراسة     وقد   . من مستويات التحفيز   ِحدةتوى على   سالمرتبطة بكل م  
مؤسسة النسيج بتلمسان، ومؤسسة النسيج     : عامالً يشتغلون في أربع مؤسسات وطنية هي      

 .بتيارت، ومؤسسة البناء بسيدي بلعباس، ومؤسسة المياه بمغنية
 سفقرة تقي  ) ٢١( ة من   تصميمه مكّون  من   م الباحث لجمع البيانات استبانة    واستخد

قيم دينية، وقيم أخالقية، وقيم صحية، وقيم سياسية، وقيم مادية، وقيم           : القيم الست التالية  
 .اجتماعية

 : ما يليم نتائج الدراسةوقد كان من أه
 . يم االجتماعيةيميلون إلى الق  العمال ذوي مستوى التحفيز العالي والقوي - أ
 . القيم الدينيةن إلى يميلوف التحفيز المتوسط مستوىالعمال ذوي  - ب

 . يميلون إلى القيم األخالقية التحفيز الضعيفمستوى العمال ذوي  - ت
قيم اإلدارة العليـا     ( :بعنوان) م  ١٩٩٥( أجراها أبو الفضل    دراسة   : السادسة دراسةال

 ).في المنظمات المصرية 
 اإلدارة  وقد هدفت الدراسة إلى تقديم دراسة وصفية تحليلية للقيم السائدة حالياً لدى           

 .العليا بالمنظمات المصرية
واستخدم الباحث في دراسته منهج الدراسة المكتبية للوقوف على اإلطار النظري،           
وكذلك استخدم منهج الدراسة الميدانية من خالل القيـام باسـتقراء قـيم اإلدارة العليـا                

ن الـنمط   بالمنظمات المصرية، وكذلك استخدم المنهج المقارن لمعرفة مدى االختالف بي         
الحالي لقيم اإلدارة العليا بالمنظمات المصرية وبين نمط تلك اإلدارة في السبعينيات على             

 .ضوء توفر نتائج إحدى الدراسات في هذا الصدد
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جورد (وقد تم جمع البيانات باستعمال استمارة استقصاء القيم التي أعدها كل من 
 .تور عطية محمودتعريب الدك) ي البورت وفيليب فرنون، وجاردنر لندز

فردة وتم في النهاية الحصول على م)   ٤٠٠  ( بلغت وطبقت االستبانة على عينة
القطاعات الخدمية، : ، الذي يتكون منمفردة مستوفاة من مجتمع الدراسة ) ٣٣٢ (

 .والقطاعات الحكومية، والقطاعات الصناعية، والمنظمات الكبيرة، والمنظمات الناجحة
 : ما يلي الدراسةكان من أهم نتائجو
االرتفـاع  ب وم المنظمات المصرية يتسم   أن النمط العام لقيم اإلدارة العليا بعم       - أ

 .في أهمية وأولوية القيمة الدينيةالكبير 
  .وجود مجموعة قيم مسيطرة وهي القيم الدينية، واالجتماعية، والنظريةو - ب
 .جماليةوجود مجموعة قيم متدنية وهي القيم االقتصادية، والسياسية، وال - ت
جود تباعد بيني كبير نسبياً ودال إحصائياً يفصل بـين مجموعـة القـيم              و - ث

 .المسيطرة ومجموعة القيم المتدنية
القيمـة  : هو كالتـالي  فالترتيب التازلي للقيم في إطار هذا النمط القيمي         أما   - ج

الدينية في المرتبة األولى، تليها القيم االجتماعية، ثم القـيم النظريـة فـي              
لثالثة، ثم القيم االقتصادية في المرتبة الرابعة، ثم القيم السياسية في           المرتبة ا 

 .المرتبة الخامسة، وتأتي القيم الجمالية في المرتبة السادسة
 :بعنـوان ) م  ١٩٩٦( أجراها الكـردي وآل نـاجي       دراسة   : السابعة دراسةال  

 ).فة المنظمة الشخصية للمدير السعودي في إطار مدخل ثقا دراسة وتحليل نظم القيم(
ن يمن مجتمع الدراسة الذي يشمل المدير     مديراً   ) ١٦٢(  وقد شملت عينة الدراسة     

 .في قطاع األعمال وقطاع الخدمات في المملكة العربية السعودية
 المنهج الوصفي التحليلي الذي مكنهما من دراسة وتحليل نظـم            واستخدم الباحثان 

وقد . عربية السعودية في ظل مدخل ثقافة المنظمة      القيم الشخصية للمديرين في المملكة ال     
عبـارة لقيـاس   )  ٥٢  ( تكونت من حيث  لجمع البيانات،   من تصميمهما  ة استبان استخدما

 . القيم العقالنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والجمالية واإلنسانية
 :  أهمها ما يليد توصلت الدراسة إلى نتائجوق
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لجنس بين المـديرين    ل وفقاً أهمية القيم الشخصية     في ترتيب وجود اختالف    - أ
القيم العقالنية، القـيم    : ، حيث كان ترتيبها لدى المديرين كالتالي      والمديرات

. االقتصادية، القيم اإلنسانية، القيم االجتماعية، القيم السياسية، القيم الجمالية        
لعقالنيـة، القـيم    القيم اإلنسانية، القيم ا   : وكان ترتيبها لدى المديرات كالتالي    

 . االقتصادية، القيم االجتماعية، القيم السياسية، القيم الجمالية
وجود اختالف في ترتيب أهمية القيم الشخصية بين المديرين بقطاع األعمال        - ب

 . والمديرين بقطاع الخدمات
وجود فروق ذات داللة إحصائية في نظـم القـيم الشخصـية االقتصـادية               - ت

لسياسية، وعدم وجود فروق فـي القـيم العقالنيـة          واالجتماعية الجمالية وا  
 . واإلنسانية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين في قطاع األعمال والخدمات            - ث
 القـيم األربـع      فـي  بالنسبة للقيم الجمالية والسياسية، بينما ال توجد فروق       

 .صادية االجتماعية، اإلنسانيةالعقالنية، االقت: األخرى
 عدم وجود ارتباطات ذات داللة إحصائية بين بعـض القـيم،            بينت الدراسة  - ج

  .ووجود ارتباطات سلبية بين البعض األخر
 
مدى اتفاق القيم   (  :بعنوان) م  ١٩٩٩( قام بها الرشيد،    دراسة   : الثامنة دراسةال

  ).الثانوي ومعلميهم في مدينة الرياض  بين طالب التعليم
 :وقد هدفت الدراسة إلى

ى ترتيب القيم النظرية واالقتصادية واالجتماعية والجمالية والدينية لـدى           التعرف عل  )أ(
 .المعلمين والطالب في التعليم الثانوي بمدينة الرياض

  التـي   التعرف على داللة الفروق في درجات تلك القيم بين طالب التعليم الثـانوي             )ب(
لـة االقتصـادية    تعود إلى نوع التعليم وتحصيل الطالب والحالة االجتماعية والحا        

 .ومستوى تعليم الوالدين
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داللة الفروق في درجات تلك القيم بين معلمي التعلـيم الثـانوي            أن   التعرف على    )ت(
تعود إلى نوع التعليم والتخصص والحالة االجتماعية والحالـة         التي  بمدينة الرياض   

 .االقتصادية
 .هم أكثر من غيرها التعرف على المجاالت التي تتفق فيها قيم الطالب ومعلمي)ث(

 باستعمالتحليلي، وقد جمع البيانات      واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي ال      
القـيم الدينيـة، والنظريـة،      :  محاور الدراسـة الخمسـة وهـي       يةغطلت أعدها   ةاستبان

) ٣٢٤( بلغ حجمها    ستبانة على عينة  ال ا واالجتماعية، والجمالية  وقد طبق    واالقتصادية،    
 . ياض من معلمي وطالب التعليم الثانوي بمدينة الرطالباً ) ١٤٢٢ (معلماً و

 :  كان من أهمها،وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج
 القيم الدينيـة، االجتماعيـة،    ( كان ترتيب القيم عند عينة المعلمين على النحو التالي        ) ١(

 ). النظرية، االقتصادية، الجمالية 
القيم االجتماعيـة، الدينيـة،     ( طالب على النحو التالي     كان ترتيب القيم عند عينة ال     ) ٢(

 ). االقتصادية، النظرية، الجمالية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين والطالب في القيم الدينية والنظريـة     ) ٣( 

 . واالقتصادية والجمالية 
 

 .التعقيب على الدراسات السابقة -٦
عليها  راسات السابقة التي تمكن من االطالع       من الد  ) ٨(  باستعراض   قام الباحث 

)  م١٩٩٩م إلى     ١٩٧٨   (الفترة من  خالل   القيم من جوانب متعددة    موضوع   تناولت  
وقـد  . ]وهي متنوعة ما بين رسائل ماجستير، وبحوث علمية قدمت في هـذا المجـال             [

معلميهم، طلبة جامعات، وطلبة ثانوية عامة و     ، حيث تناولت    تنوعت عينة هذه الدراسات   
 .ومديرين في القطاع العام والقطاع الخاص، وعمال مصانع

وقد كشفت نتائج هذه الدراسات عن أهمية القيم الشخصـية فـي حيـاة األفـراد،                
وعالقاتهم، وسلوكياتهم وأدائهم داخل منظماتهم، كما بينت وجود اختالفات فـي ترتيـب        

 وفقـاً   اعية، والجمالية بين األفـراد    مأهمية القيم الدينية، والنظرية، واالقتصادية، واالجت     
 .بعض المتغيراتل
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وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في طبيعة موضوعها الذي يتناول 
القيم الشخصية الدينية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والجمالية، والنظرية من 

 .أدائهمحيث ترتيب هذه القيم لدى أفراد العينات، وعالقتها ب
يمكن إيرادها  الدراسات السابقة   و بين الدراسة الحالية   إال أن هناك بعض االختالفات    

 :فيما يلي
 لـدى    أو تحليلها   منظومة القيم السائدة   سات السابقة إلى استقصاء   هدفت بعض الدرا   -١

 باإلضافة لمعرفة القيم السائدة إلـى       ، الدراسة الحالية  في حين تهدف  عينة الدراسة،   
 .عالقة هذه القيم بمستوى األداء العسكري واألكاديمي لدى عينة الدراسةمعرفة 

ن يتنوع مجتمع الدراسة في الدراسات السابقة حيث اشتمل في بعضها علـى مـدير              -٢
، في حين   ومديرات، وعمال مصانع، وطلبة جامعات، وطلبة ثانوية عامة ومعلميهم        

 .ملك خالد العسكريةأن مجتمع الدراسة الحالية يتكون من طالب كلية ال
إلـى معرفـة    )  الهواري، وأبو النيـل   ( هدفت بعض الدراسات السابقة مثل دراسة        -٣

 الدراسـة   في حين تهدف  العالقة بين القيم وسمات الشخصية في مجتمع الدراسة،         
 .إلى معرفة العالقة بين هذه القيم ومستوى األداء لعينة الدراسةالحالية 

اختباراً للقيم يقيس القيم    ) عويدات  ( لسابقة مثل دراسة    استخدمت بعض الدراسات ا    -٤
فـي  ) حسـين    ( استخدموكذلك   ،)م  ١٩٧٥كوندن ويوسف   ( الواردة في تصنيف    

 مقيـاس   بتطوير الباحثقد قام أما الدراسة الحالية ف   مقياساً للقيم من إعداده،    دراسته
قيم الذي وضعه كـل     على منوال مقياس ال   ) أبو النيل والهواري    ( القيم الذي أعده    

حـول أنمـاط    ) سـبرانجر   ا(تأسيساً على فكرة    ) ألبورت، وفرنون، ولندزي    (من  
 .الناس

بناء جانـب مـن اإلطـار        من الدراسات السابقة في      الباحث قد استفاد فمع ذلك   و
 على طبيعـة القـيم، وطـرق قياسـها،          النظري لدراسته، وخاصة فيما يتعلق بالتعرف     

أدواته، كما أنه يمكن مقارنة النتائج التي توصلت إليها تلـك           واستنباط تساؤالت البحث و   
 .الدراسات بالنتائج المتوقع الحصول عليها من هذه الدراسة مما يثري تحليل النتائج
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 . ومصطلحاتها الدراسةفاهيممتعريف أهم  -٧
، وذلك  الدراسة تحديد تعاريف إجرائية لمصطلحات       العلمي تقتضي ضرورة البحث  

 عـرض  قام الباحث ب   والتها بين الباحث والقارئ، لذلك    التوافق في فهم مدل    للوصول إلى 
 :  كما يلي، وهيمصطلحات الدراسة الرئيسةهم ألالتعاريف اإلجرائية 

 الثمن الذي يقـاوم المتـاع، أي يقـوم مقامـه،       :القيمة في اللغة تعني   : القيمة -١
  . ]  ٧٦٤، م١٩٧٧بستاني،  ال [له قيمة إذا لم يدم على شئ  وجمعها قيُم، ويقال ما

من المفاهيم التي حظيت باهتمام الكثير من الباحثين في         ) Values ( مفهوم القيم  ُيعدو
علم النفس، علم االجتمـاع، التربيـة، االقتصـاد، الفلسـفة،           : تخصصات مختلفة منها  

، لذلك يشوبه نوع من الغمـوض والخلـط فـي اسـتخدامه حسـب                )األنثروبولوجيا(
 .ختلفةالتخصصات الم

وفي معجم المصطلحات النفسية والتربوية يعرف محمد مصطفى زيدان القيم بأنها           
أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يتشربها الفرد ويحكم بهـا وتحـدد مجـاالت              " 

 وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه، فالصدق واألمانة والشـجاعة األدبيـة والـوالء         ،تفكيره
وتختلـف القـيم    . سبها الفرد من المجتمع الذي يعيش فيه      وتحمل المسؤولية كلها قيم يكت    

  ]. ١٩٣م ، ١٩٧٩زيدان، " [ باختالف الجماعات بل والجماعات الصغيرة 
عبـارة  :  واستناداً إلى ما سبق من تعريفات يرى الباحث أن القيم الشخصية هي                  

ط المختلفة، والتـي    عن المعتقدات التي يحملها الفرد نحو األشياء والمعاني وأوجه النشا         
له السـلوك المقبـول والمرفـوض        تعمل على توجيه رغباته واتجاهاته نحوها، وتحدد      

 .والصواب والخطأ، وتتصف بالثبات النسبي
 مجموعة استجابات الفرد بالنسبة لكل قيمة مـن القـيم           وهي تعني في هذه الدراسة    

 : ، كما يليدراسةالست التي تقيسها أداة ال
هي القيم التي يعبر عنها اهتمام الفرد بالعلم والمعرفة، وميله إلى           : ةالقيم النظري  -أ

. اكتشاف الحقيقة، والسعي وراء القوانين التي تحكم األشياء بقصد معرفتهـا          
ويتميز األفراد الذين تبرز لديهم هذه القيمة بنظرة موضـوعية معرفيـة، و             

 . نيلعلماء والمفكر من الفالسفة وا، عادة،يكونون
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ي ميل الفرد للبحث عن الجوانب الروحية في حياته، وعـن           ه: قيم الدينية ال -ب  
وتتجلى هذه القيمة في االهتمام المركـز بالعبـادة          .تعلقه باهللا سبحانه وتعالى   

 .والذكر والتفكير
، فالفرد الذي تغلب    هم نحو هوميلباآلخرين   اهتمام الفرد    هي: القيم االجتماعية  -ت

 ويميل إلى مساعدتهم ويجد متعـة فـي تقـديم           عليه هذه القيمة يحب الناس    
الخدمات وتكوين العالقات، ويتميز هؤالء األفراد بالعطف والحنـان وحـب           

 .الغير
 للحصول على الثروة بكل الوسائل ليكـون         الفرد سعىهي  : القيم االقتصادية  -ث

غنياً، وذلك بزيادة العمل واإلنتاج والتسويق واستثمار األموال، فهـو ينظـر            
 .ة من زاوية اقتصادية بحتة، ومن هؤالء األفراد رجال المالللحيا

 اهتمام الفرد وميوله ألن يصبح مركزاً للقوة، والسـيطرة،          هي: القيم السياسية -ج
 عادة بقدرة على توجيـه      ذا الفرد ويتميز ه . األشياء أو األشخاص  والتحكم في   

 .اآلخرين والتحكم في مستقبلهم
الفرد وميله إلى ما هو جميل من ناحيـة الشـكل أو             اهتمام   هي :القيم الجمالية -ح

ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هـذه القيمـة بـالفن           . التوافق والتنسيق 
 .واالبتكار وتذوق الجمال واإلبداع الفني

 :ينقسم إلى قسمين هما  :مستوى األداء -٢
اكمـي  المعـدل التر   :حسابه من خالل ثالثة معايير هي     يمكن  : األداء العسكري  -أ

درجته فـي   و ، في مادة االنضباط العسكري    ة الطالب درجو للمواد العسكرية، 
 .تقرير الكفاءة الفصلي

 المعدل التراكمي لطالب كلية الملك خالد العسكرية فـي          هو: األداء األكاديمي  -ب
 . المواد األكاديمية

ـ      طالبالهم   : الطالب ذوو مستوى األداء المرتفع     -٣     ي  الحاصلين على معـدل تراكم
 . فأعلى في األداء األكاديمي والعسكري  )4.09( 

   طالب الحاصلين على معدل تراكمـي     الهم   :الطالب ذوو مستوى األداء المنخفض     -٤
 . فأدنى في األداء األكاديمي والعسكري ) 3.63( 
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 خالصة الفصل األول
عن أهمية   الحديث   جرى      في هذا الفصل تم إيضاح خلفية الدراسة ومشكلتها، حيث          

القيم الشخصية في حياة األفراد، والجماعات، والتي تعد بمثابة محفـزات، وموجهـات             
عي، وبالتالي يكون لها أثرها الواضح في أداء األفراد والجماعات          اللسلوك الفردي والجم  

 ينسجم أداء   عندمالملك خالد العسكرية بشكل خاص،      بشكل عام، وأداء الطالب في كلية ا      
 . يم الشخصية السائدة لديهالطالب مع الق

الدينية، :  في التعرف على ترتيب القيم الشخصية       وأهدافها  الدراسة وتتلخص أهمية 
والنظرية، واالجتماعية، واالقتصادية، السياسية، والجمالية لدى طالب كلية الملك خالـد           

الب، العسكرية، ومعرفة العالقة بين هذه القيم ومستوى األداء العسكري واألكاديمي للط          
 الطـالب ذوي األداء المرتفـع، وذوي       وكذلك معرفة الفروق في درجات تلك القيم بين       

األداء المنخفض، وكذلك الفروق في درجات تلك القيم بين طالب المسـتويات المختلفـة         
 . والتي تعزى إلى برامج التدريب والتعليم) األول، والثاني، والثالث (

 .إلطار النظريوفي الفصل التالي سوف يتم استعراض ا
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 الفصل الثاني
  للدراسةاإلطار النظري

  .القيم الشخصية وأنواعها وخصائصهاماهية  -١
 .مفهوم القيم الشخصية وكيفية اكتسابها ١/١
 .أنواع القيم الشخصية ١/٢
 . ووظائفهاخصائص القيم الشخصية ١/٣
 .القيم في الدين اإلسالمي ١/٤

 .مية مصادر القيم اإلسال١/٤/١
 . تصنيف القيم اإلسالمية١/٤/٢

 :يمه وأهدافه ومستوياتهي مفهوم األداء وتق-٢
 .يم األداء وأهدافه وأهميتهيمفهوم تق ٢/١
 .يم األداءيالطرق المستخدمة في تق ٢/٢
 . األداء تقييممستويات ٢/٣
نظام تقييم األداء العسكري واألكاديمي لطالب كلية الملك         ٢/٤

 .خالد العسكرية
 . نظام التعليم والتدريب في كلية الملك خالد العسكرية٢/٤/١
 نظام تقييم األداء العسكري واألكاديمي لطالب كليـة         ٢/٤/٢

 .الملك خالد العسكرية
 :العالقة بين القيم الشخصية ومستوى األداء -٣

 .عياتأثير القيم الشخصية في السلوك الفردي والجم ٣/١
 .المنظماتتأثير القيم الشخصية في أداء  ٣/٢

 .خالصة الفصل الثاني
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 القيم الشخصية وأنواعها وخصائصها ماهية -١

تُعد القيم إحدى الركائز األساسية للشخصية، فهي تدفع الفرد وتحفزه إلى سلوكيات            
معينة من شأنها تحقيق رغباته، واحتياجاته، وما يجب أن يتخذه من تصرف في المواقف              

أن هناك ظالماً كثيفـاً يقـع بـين         "  يرى   ، ويشير إلى ذلك المعنى قنصوة، إذ        ختلفةالم
نسانية هي الشعاع الذي يبدد هـذا       إلنجاز، ولعل القيم ا   إلالرغبة والفعل أو بين العمل وا     

وقف إزاء هذا العالم المضـطرب      نسان من م  إلالظالم، فالسؤال عن ما ينبغي أن يتخذه ا       
 هو سؤال ينتمي إلى مجال      ،نسان فكراً وسلوكاً  ائر فعاليات اإل  داث والثورات في س   حباأل

القيم، فقبل كل موقف نختاره أو قرار نتخذه نسأل أنفسنا ما هي قيمة ما نعرف؟ وقيمة ما       
  ]. ٣، م١٩٨٧قنصوة، " [ ما سنحققه؟ نفعل؟ وقيمة 

لـوم   المتشعبة التي يصعب حصرها، فهي ترتبط بالعديد من الع         المفاهيمالقيم من   و
علم النفس وذلك انطالقاً من عالقتها الوثيقة بالشخصية، وعلم النفس االجتمـاعي            : مثل

 عـن   تُعبِّـر  فهي   ؛ وعلم االقتصاد  لمحددات المهمة للسلوك االجتماعي   باعتبار القيم أحد ا   
 تُسـتمد  أحد المصادر المهمة التي      يون القانون  يعتبرها إذالقانون  كذلك   و السعر أو الثمن،  

 .اعد القانونيةمنها القو
 للفلسـفات اإلداريـة     بديالً، بدأ يبرز بوصفه     إن فلسفة اإلدارة بالقيم مشروع جديد     

 وفي هـذا  . في المؤسسات الحكومية أو في المؤسسات الخاصة      والتنظيمية السابقة، سواء  
 كتـاب    منها على سـبيل المثـال       العديد من األبحاث والدراسات،     مؤخراً ،تجاه صدر اال

إن اإلدارة  " يذكر فيه مؤلفيـه     ، حيث   )اإلدارة بالقيم   : يثة لإلدارة الق الحد األخ( بعنوان  
فالقيم هنا، هي التي    . من خالل القيم، ليست مجرد برنامج لإلدارة، إنها موقف من الحياة          

الزبائن، والموردين، إنما أيضـاً     : توجه حركة أعمالنا التجارية، وليست فقط مع الخارج       
-١٥٩م،  ٢٠٠٠بالنكـارد  وكونـور،      " [ البعض   مع بعضنا    نحو الداخل، في التعامل   

١٦٠.[ 
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، وكيفيـة اكتسـابها،     الشخصـية   الباحث فيما يلي إلى مفهـوم القـيم        تطرقسيو
عـن القـيم فـي الثقافـة        الباحـث   تحدث  ، والسمات التي تميزها، وأخيراً ي     وتصنيفاتها
 . اإلسالمية

 
 .  مفهوم القيم الشخصية وكيفية اكتسابها١/١

       

مـاً  نقيض الجلوس، قام يقُوُم قَوْ    العربية تشتق من القيام وهو       في اللغة    ةمكلمة القي 
 لما قام عبـد      وأنّه [ :هو العزم ومنه قوله تعالى    ، والقيام بمعنى آخر     وِقياماً وقَوَمةً وقامةً  

ـ    أي لّما  ، ]١٩ اآلية: الجن [ )هللا يدعوه   ا ا جـاء القيـام بمعنـى المحافظـة          عزم، كم
، وأما   ]٣٤ اآلية: النساء [) الرجال قوامون على النساء      [ : ومنه قوله تعالى   ،صالحواإل

  ].٥٠٥، ٤٩٦، م١٩٩٤ابن منظور، [ . االستقامةالقوام فهو العدل وُحسن الطول وُحسن
على الثمن الذي يقاوم المتاع، أي يقوم مقامه، وجمعهـا قـيُم،   كما تدل كلمة القيمة  

  ].٧٦٤، م١٩٧٧البستاني، [ لى شئ له قيمة إذا لم يدم ع ويقال ما
، valeur ، وباللغـة الفرنسـية       Valuesاإلنجليزيـة   : [ تشير كلمة  القيم  باللغة     و

االعتدال واالستواء وبلوغ الغاية، فهي مشتقة أصالً من        : إلى]  Axiosوباللغة اليونانية   
-٢١٥م،  ١٩٨٧العوا،   [ بمعنى وقف، واعتدل، وانتصب، وبلغ، واستوى     ) قام  ( الفعل  
٢١٦.[   

ـ  من معاني القيمة و  الدوام والثبات واالستقامة والكمال، فمن العبـارات   ـ أيضاً 
اإلنسان أو الشيء    كما يوصف . له قيمة إذا لم يدوم ويثبت على شيء         ما :الشائعة قولهم 
  هي ّيمةالق هو المستقيم، والديانة     القّيم أي مستقيماً، فاإلنسان     قّيماً بكونه   الّدينأو العمل أو    

  فيها كتب  [ :، وقال تعالى   ]٦ اآلية: البينة[  )وذلك دين القيمة     [ :المستقيمة، قال تعالى  
  ].٣ اآلية: البينة [ ) قّيمة

 فأصبحت تدل على معـاني أخـرى        ،ومع مرور األيام شاع استعمال كلمة القيمة      
 ،ودورها في الجملة   للكلمات قيمة نحوية تحدد معناها       ّنة، فيرى مثالً علماء اللغة أ     متعدد

 علماء الرياضيات كلمة    عمل الصحيح لها، كما يست    عمال قيمة األلفاظ تكمن في االست     أّنو
 تجمع بـين    كونهانة، ويستخدمها أهل الفن     القيمة للداللة على العدد الذي يقيس كمية معي       
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ميـة   عن كيفية األلوان، واألصوات، واألشكال والعالقة الك       تعّبرهي بهذا   الكم والكيف، و  
القائمة بينها، كما يستخدمها علماء االقتصاد للداللة على الصفة التي تجعل شيئاً ممكـن              

  ]. ١٠-٨، م١٩٩٠، رسالن[ أي قيمة المبادلة االستبدال بشيء آخر، 
من المفاهيم التي يشوبها نـوع مـن         ) Value(  أن مفهوم القيمة     ما سبق يتضح م 

 باهتمام الكثير من الباحثين في تخصصات       ألنها حظيت ا،  الغموض والخلط في استخدامه   
مختلفة، ولهذا اختلف الباحثون في وضع تعريف محدد لها، ومرد ذلك االختالف يعزى             

علماء الدين، وعلماء الـنفس، وعلمـاء       : إلى المنطلقات النظرية التخصصية لهم، فمنهم     
ل منهم مفهومه   لكف. الخ…علماء اللغة وعلماء الرياضيات،   واالقتصاد،  علماء  االجتماع، و 

 أي إذا كان أي     ، القيم بأنها االهتمامات   يعّرف بعضهملذي يتفق مع تخصصه، ف    الخاص ا 
ومنهم مـن يعرفهـا    .  )Perry بري   (مثل  . شيء موضع اهتمام فإنه حتماً يكتسب قيمة      

 مرادفـة   : القـيم بأنهـا    ُيعّرف وهناك من     ).Thorndikeثورندايك   ( مثل   بالتفضيالت
كثير من علماء النفس يـرون أن القيمـة   و).  Bogardiesبوجاردس  ( مثل،لالتجاهات

 القيم  ، فيعّرف  )Clydekluckhoonكاليدكالهون   (أما   .واالتجاه وجهان لعملة واحدة   
 :بأنها ) Backman  باكمان  (ويعرفها.  وهي جزء من الثقافة    ، تصورات للتفضيل  :بأنها

-٢١٦ ،م١٩٨٤بلقيس،  ومرعي  [  أفكار حول ما هو مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه         
٢١٧.[  

 من التعريفات التي أوردها باحثون مهتمون بعلـم         عدداً آخرونو   حافظ   ضويعر
عبـارة عـن تنظيمـات       ":القيم بأنها  عّرفحامد زهران حيث    : النفس االجتماعي، مثل  

 والقـيم   ،ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء والمعاني وأوجه النشـاط          
توجه رغباتنا    وتمثل األشياء التي   ، تعبير عن دوافع اإلنسان    القيم و .ع االتجاهات موضو

الفضل أو االمتيـاز أو      يعبر عن  ،غالباً ضمنيمجّرد   والقيمة مفهوم    ،واتجاهاتنا نحوها 
النشاط، ومن أمثلة    المعاني أو أوجه   درجة الفضل الذي يرتبط باألشخاص أو األشياء أو       

 .الُمثُلوتقترب القيم من    . الخ…مان،  العلم واإلي والنظافة،  والثروة،  والقوة،  : القيم العامة 
حـافظ وآخـرون،     [ "والمثل تمثل الحوافز الطويلة األمد أو الغايات التي نسعى لتحقيقها         

تـالكوت بارسـونز     ( وبلقـيس فقـد تبنيـا تعريـف        أما مرعـي    .  ]٢٠٩م،  ١٩٩٧
ParsonsTalcot  (       ـ  حيث   ،"شخصية والبناء   ال"للقيم الذي ذكره في كتابه  القـيم   اعّرف
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قف، تحدد أحكام القبول أو الـرفض       ت توضيحية لتوجيه السلوك في المو     تصورا " :بأنها
 وهي عنصر مشترك فـي تكـوين        .ة االجتماعية وتتوحد بها الشخصية    وتنبع من التجرب  

فهي من مكونـات الموقـف االجتمـاعي، ألنهـا       . البناء االجتماعي والشخصية الفردية   
 نظام الجزاءات المرتبط بنظام األدوار في البناء االجتماعي، كما أنهـا تكـون            ضمن  تت

.  عملية التنشـئة االجتماعيـة      ألنها حصيلة أو نتاج    ؛جزءاً من لب الشخصية االجتماعية    
 أو غامضة متشابهة تجعل الموقـف       ، واضحة تحدد السلوك تحديداً قاطعاً     كونتقد  القيم  و

  ].٢١٧-٢١٦م،  ١٩٨٤بلقيس، و مرعي، [ "ملتبساً مختلطاً 
التي توجه  ) الدينميات  ( عبارة عن مجموعة من      : "سعد عبد الرحمن بأنها    ُيعّرفهاو

 ماديـة  :سلوك الفرد في حياته اليومية، حيث يستخدمها في الحكم على األحداث واألشياء  
  . ]٢١٠م، ١٩٩٧حافظ وآخرون،  [  "كانت أو معنوية، في مواقف التفضيل واالختيار

 : تعريفات القيم التي أوردها الباحثون إلى أربع فئات هينويصنف حسي
ومن رواد هـذه     .تعريفات تتعامل مع القيم من خالل مؤشر االتجاهات       : الفئة األولى 
الذين وضعا مقياساً للقيم يهدف إلى قياس مدى غلبـة          ) رت وفرنون   و الب  (الفئة

قيمهم واتجاهاتهم اسـتناداً إلـى      ستة اهتمامات أو دوافع على األفراد، أو قياس         
 ".أنماط الناس "  في كتابه  ) سبرانجر (التوجهات الستة التي أوضحها

حيث اتجه  .تعريفات تتعامل مع القيم من خالل مؤشر األنشطة السلوكية: الفئة الثانية
عدد من الباحثين إلى النظر للقيم من خالل تمثيل القيم كدوافع حتى تقام الصلة 

في نظريته ) م ١٩٧٣ماسلو  ( :ين ما يصدره الفرد من سلوك أمثالبينها وب
   .م، وغيرهم١٩٦٠م، وتايلور ١٩٥٨للدافعية، ومولر 

 تعريفات تتعامل مع القيم من خالل مؤشـري االتجاهـات واألنشـطة             :الفئة الثالثة 
جل مزيد من الفاعلية االجرائية في التعامل مع القـيم،          ، وذلك من أ   السلوكية معاً 

 .أحد ممثلي هذا االتجاه) م ١٩٧٦رايش  (عتبروي
 تعريفات تتعامل مع القيم من خالل التصريح المباشر بهـا مـن قبـل               :الفئة الرابعة 

 القيمـة بأنهـا      حيث يعّرف  )م  ١٩٧٣روكتش   ( ويمثل هذا االتجاه   .محتضنيها
معتقد واحد ذو حظ من الدوام، يحمل في طياته تفضيالً، سواء كان أساس هـذا               

 معين  أو لضرب .  معينة من غايات الوجود    ضيل شخصياً أو اجتماعياً، لغاية    التف
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بين ثالثة أنـواع    ) روكتش  ( يز  السلوك الموصلة لهذه الغاية، ويم    من ضروب   
 : من المعتقد

 .وهي التي توصف بالصحة أو الزيف: معتقدات وصفية -١
 أو  َسـن قاد بالحَ عتي التي يوصف على أساسها موضوع اال      وه: معتقدات تقويمية  -٢

 .القبيح

ال على بعض الوسـائل أو       وهي التي يحكم بمقتضاها   :  أو ناهية   معتقدات أْمِرّية  -٣
هي معتقد ) روكتش ( والقيمة عند   . الغايات من حيث الرغبة فيها أو عدم الرغبة       

بهذا المعنـى، أي يسـلك بمقتضـاها الفـرد مـن خـالل منطـق التفضـيل              
  ].٤٣ -٢٩م ، ١٩٨١حسين، [ 

عبـارة عـن    :  أن القيم الشخصية هـي     نرىإلى ما سبق من تعريفات       واستناداً         
المعتقدات التي يحملها الفرد نحو األشياء والمعاني وأوجه النشاط المختلفة، والتي تعمـل             

له السلوك المقبول والمرفوض والصـواب       على توجيه رغباته واتجاهاته نحوها، وتحدد     
 .ات النسبيوالخطأ، وتتصف بالثب

 الطريقة التي يتم بها تبني الشخص مجموعة معينة          الشخصية  باكتساب القيم  وُيقْصد
 إلـى الطريقـة التـي يـتم         )معّوض  (  ويشير   .من القيم، والتخلي عن مجموعة أخرى     

 يرى أنها تتم من خـالل الطـرق         تبني هذه القيم في المجتمعات، حيث     بموجبها غرس و  
 :التالية
 .يق اشباع الحوافز والحاجات النفسيةتُغرس القيم عن طر -١
 .يمكن أن تتكون القيم من خالل الخبرات االنفعالية -٢

 .يمكن أن يتم غرس القيم بواسطة التوجيهات والقوانين -٣

 ].٢٤٢م، ١٩٩٩معوض، [ يتم تبني القيم من خالل القدوة الحسنة  -٤
فيه القيم التي   طار العام الذي تتشكل     لفرد اإل  وتمثل ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه ا      

ا علـى   حيث تنفرد كل ثقافة عن غيرها من الثقافات بمعاييرها التي تحكم به           . يؤمن بها 
، تحكم عليه ثقافة أخرى بأنه غيـر         في ثقافة معينة    مهم وذا قيمة   األشياء، فما يترّجح أنه   

نية المصـدر، علـى      والتي تعد ربا   ،تحث الثقافة اإلسالمية  : ذي قيمة، فعلى سبيل المثال    
تحريم الخمر والقمار، تحـريم     :  النبيلة وتحكم عليها بأنها ذات قيمة، ومنها       دد من القيم  ع
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 التـي حـث عليهـا الـدين         يم الربا، إلى غير ذلك من القـيم       لبس الذهب للرجال، تحر   
 ليست مهمة، وتحكم عليها بأنها ليست       ر الثقافة الغربية أن هذه القيم     اإلسالمي، بينما تعتب  

 .ذات قيمة
 ، في حقيقتهـا   ، وهي ، عن طريق عملية التنشئة االجتماعية     كتساب هذه القيم   ا  ويتم

  إذ يتشـرب   عل االجتماعي ونقل الخبرة،   عملية تعليم وتربية، تتم من خاللها عملية التفا       
الوالـدين،  :  القيم والمعايير االجتماعية من األشخاص المهمين في حياتـه، مثـل           الفرد

والتي تتم في إطار ثقافة       واألقران،  من الزمالء،  مقّربينال و  في العمل،  والمعلمين، والقادة 
  ]. ٦٨ ، م٢٠٠١وحيد ،[ المجتمع الذي يعيش فيه 

هي التي   األساس في تكوين قيم الفرد واتجاهاته، وعادته االجتماعية، ف         وتُعّد األسرة 
 من القيم والعادات االجتماعية، وهي بذلك تمـده بالضـوء           تؤسس الفرد بالرصيد األّول   

لذي يرشده في سلوكه وتصرفاته، ففي األسرة يتلقـى الطفـل أول درس عـن الحـق                 ا
والواجب، والسلوكيات الصائبة والخاطئة، والحسنة والقبيحة، وما يجوز عملـه ومـا ال             

 تجنبه ولماذا،   وغير المرغوب فيه، وماذا يجب عمله وماذا يجب       يجوز، والمرغوب فيه    
فاألسرة هي التـي تمـنح الطفـل        . طهاوكيف يكسب رضا الجماعة وكيف يتجنب سخ      

أوضاعه االجتماعية، وتحدد له منذ البداية اتجاهات سلوكه وخياراته، فهي تحدد له نوع             
الطعام الذي يأكله وكيف ومتى يأكله، والملبس الذي يلبسه في كل مناسبة، وتحـدد لـه                

 الرسـول الكـريم     الميول السياسية التي يتبعها، بل وتحدد له الدين الذي يعتنقه، كما قال           
 فأبواه يهودانـه، أو ينصـرانه أو        ،كل مولود يولد على الفطرة     ( :صلى اهللا عليه وسلم   

 .]١٠٤، ص ٢البخاري، ج [ )، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاءيمجسانه
 الجتماعيـة، مع األسرة في عملية التنشـئة ا      عدد من الجماعات األخرى     وتشترك  

لة األقران واألصـدقاء، واألنديـة الرياضـية، والهيئـات الدينيـة،            المدرسة، وث : مثل
الخ، وعلـى الـرغم مـن أهميـة دور هـذه            ...والجماعات المهنية، والهيئات السياسية   

، وليسـت    لوظيفة األسـرة   اً إمتداد ماعات في التنشئة االجتماعية، إال أن وظيفتها تُعدّ       الج
  ].٣٤٥-٣٤٤م، ١٩٦٦دياب، [ ها بديلة عن

 لدى   وترسيخها  القيم الشخصية  جماعات المختلفة تعمل على غرس    كانت هذه ال  وإذا  
 : كما يلي)  جالل (وردهاملية تتم بموجب عدد من المبادى يالفرد، فإن هذه الع
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من أنواع  الكثير من مبادىء التعلم، ف      ينطبق على عملية غرس القيم وترسيخها      -١
)  بـافلوف     (الذي يتمثـل فـي تجربـة      التعلم الشرطي الكالسيكي، و   : التعلم المعروفة 

النـاقوس، ألن دقـة    اكتشف أن الكلب يسيل لعابه عند سـماعه دقـة            المشهورة، عندما 
 منبه طبيعـي يسـٍيل      ، في األصل  ،تقديم الطعام، والطعام  بإرتبطت  الناقوس عند سماعها    

اللعاب، كما توصل من خالل هذه التجربة إلى أنه من الممكن تدريب الكلـب علـى أن                 
ـ سيل لعابه بمنبهات أخرى كالضوء مثالً بالربط بين دقة الناقوس والمنبه اال           ي ناعي طص

ذي يتمثل فـي الـتعلم      التعلم الشرطي الوسيلي، ال   النوع اآلخر هو    و.  الضوء ، أي الجديد
ي يقوم   تتكون الرابطة هنا بين االستجابة الت       إذ ،)اسكنر والسلوك العملي     (الشرطي عند   

لمكافأة أو الثواب التي تسمى التـدعيم، إذ تحـدث الرابطـة بـين              بها الكائن الحي، وا   
 من القفص بضغطه على سقاطة      االستجابة وبين اإلثابة أو التدعيم عندما يخرج القط مثالً        

  .بالطعام لقيامه بهذه االستجابةته ، لنقوم بمكافأباب القفص
في التجربة التي   وينطبق هذان النوعان من التعلم على اكتساب القيم واالتجاهات، ف         

إلثبات ) م ١٩٦٠( عام  ) Staats, Staats &Heard  ستاتس وستاتس وهيرد  (قام بها
ن مـن   ول من التعلم، حيث اسـتخدم الباحـث نـوعي         اكتساب االتجاهات طبقاً للنوع األ    

 : المنبهات
النوع األول عبارة عن كلمات تُقرأ على المفحوصين شفوياً، وكانت معـاني هـذه              

الـخ،  ...مجرم، مشاكل : الخ، أو سلبية مثل   ...حب، أمانة، هدية  : ا إيجابية مثل  الكلمات إم 
لفاظ ال النوع الثالث عبارة عن أ. الخ...اسمنت، مسلح  : أو كلمات تتعلق بمواد البناء مثل     

اإليجابية، السلبية، الكلمات التي    : وكانت كل مجموعة من المجموعات الثالث     . معنى لها 
قرأ على مسامع المفحوصين شفويأ ويرددونها عند سماعها وذلـك          تتعلق بمواد البناء، تُ   

. فـانوس السـحري   فاظ التي ال معنى لها معروضة بال      لأثناء رؤيتهم في نفس الوقت لأل     
ن باأللفاظ التي ال     عند المفحوصي  وكانت النتيجة أن ارتبطت األلفاظ ذات المعاني السارة       

ت األلفاظ ذات المعاني غيـر السـارة         كانت تُعرض عليهم، كما ارتبط     معنى لها عندما  
 .باأللفاظ التي كانت تُعرض عليهم أثناء القائها وهكذا

لطفل ، فتطعمه إذا جاع وتغير مالبسه إذا ابتل،         الحاجات األولية ل  فاألم تقوم بإشباع    
شباع، فيصبح وجودها عنده حتى دون جوع أو بلـل          ترتبط األم عند الطفل بعمليات اإل     ف
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تولد منها الحاجة إلى الحب والتقبيل، وتُؤدي       والطمأنينة، وهذه النواة التي ت    ة  ُمثيراً للراح 
 يسلك الطفل كل المسالك التي تُؤدي       م واالتجاهات، إذ  هذه العملية بالتالي إلى اكتساب القي     

 .الخ...لتحصيل الدراسي، والنظافةفق والقيم التي تتوقعها منه كاإلى إرضاء األم بما يت
شـرطي بنوعيـه    عن طريق التعلم الترابطي ال    لقيم واالتجاهات   ا يتعلم الطفل    -٢
نا قد أخذوا عنا الكثير من تصرفاتنا وكالمنا مما كنا نتمنى           ا نجد أبناء  ، فكثيراً م  السابقين

 العديـد   وقد أجريت .  من قرنائهم في المدرسة    أن ال يتعلموه منا، كما أنهم يتعلمون أيضاً       
 للعـب   موقف التجريبي فيها عبارة عن ُحْجَرة     كان ال إذ   من التجارب لبيان التعلم بالتقليد،    

ة أخرى من األلعاب، بحيث يدخل الطفـل        ية لشخص بالغ من المطاط مع مجموع      بها دم 
 ؛ النموذج للطفل   معلم أو طفل آخر يمثل هذا الشخص        إّما ،الحجرة فيجد شخصاً آخر فيها    

ب األخرى، وهـذه المرحلـة      إذ يقوم بضرب الدمية الكبيرة والتصرف عدوانياً إزاء اللع        
تسمى المرحلة التدريبية، بعدها يخرج الطفل من الحجرة وبعد فترة من الـزمن يعـود               

ا سبق، وقد   وحده للحجرة وفيها نفس اللعب بما فيها الدمية الكبيرة التي ُضربت أمامه فيم            
ـ     أّن) م  ١٩٦٥(  الذين قاموا بالتجربة عام      هوزمالؤ) بندورا  ( وجد   ي  الطفل السـوي ف

 تصرفاً  ويتصّرف ،العادة يقوم بتقليد النموذج، حيث يتصرف مثله فيضرب الدمية الكبيرة         
 على ما قـام     ، وهو ُيكافأ   الدمى واللعب األخرى، سواء رأى الطفل النموذج       انياً نحو عدو

أي أن الطفل يتقمص شخصية النموذج، والتقمص من العمليـات العقليـة            . به أم لم يره   
 في علم النفس الفرويدي، وتلعب هذه العملية دوراً كبيراً في تقمص            الالشعورية المعروفة 

ة، ومعرفة ما هو خطأ وما هو       الطفل لشخصية والديه وامتصاصه لمعاييرهما االجتماعي     
 ومن المتفق عليه بين كثير من علماء النفس أن من مظاهر عملية التقمص، أن               .صواب

اهاته وفي فكرته   ه ودوافعه وقيمه واتج   قمصه في سلوك  الطفل يحذو حذو النموذج الذي يت     
  ].١٦٣-١٦٠م ، ١٩٨٤جالل، [ عن نفسه 
 الكليات العسكرية عموما، وكلية الملك خالد العسكرية على وجه الخصـوص            وتُعد

 فهي تحتضنه لمدة ثالث سنوات دراسية، يقيم فيها الطالب          ،بمثابة األسرة البديلة للطالب   
، هذه الكليات علـى     تعمل خاللها  يام اإلجازات الرسمية   وأ نهاية األسبوع إقامة دائمة عدا    

بما وتنميتها   ،، واالجتماعية، والنظرية، والسياسية، وغيرها من القيم        القيم الدينية  غرس
 . يتفق مع األهداف والغايات التي تسعى هذه الكليات إلى تحقيقها
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  أنواع القيم الشخصية١/٢

حديد أنواع القـيم، فهنـاك العديـد مـن           يعتمد عليه في ت    موّحدال يوجد تصنيف    
ويـذكر  . التصنيفات التي وضعها الباحثون في هذا المجال بناء على معـايير مختلفـة            

 :عتُمد عليها في تصنيف القيم على النحو التالي التي أاألسسالمعايطة 
:  إلـى  ، حسب هذا األساس   ،تنقسم القيم إذ  : تصنيف القيم حسب المحتوى    -١

دية، قيم جمالية، قيم اجتماعية، قيم سياسـية، قـيم          قيم نظرية، قيم اقتصا   
 .دينية

 إلى قيم   ،حسب هذا األساس   ،القيمتنقسم  إذ  : تصنيف القيم حسب مقصدها    -٢
 .وسائلية، أي تعتبر وسائل لغايات أبعد، وقيم غائية أو نهائية

 إلـى قـيم     ،حسب هذا األسـاس    ،القيم صنفإذ ت : تصنيفها حسب شدتها   -٣
  يكون، وقيم تفضيلية، أي يشجع المجتمع أفـراده         أي ما ينبغي أن    ،ملزمة

 .على التمسك بها ولكن ال يلزمهم بها إلزاماً
 إلـى قـيم     ،هذا األساس  حسب ،القيمتنقسم  إذ  : تصنيفها حسب العمومية   -٤

عامة يعم انتشارها في المجتمع كله، وقيم خاصة تتعلـق بمناسـبات أو             
 .مواقف اجتماعية معينة

 : إلى قسمين،حسب هذا األساس ،القيمتنقسم إذ : تصنيفها حسب وضوحها -٥
 وهي القيم التي يصرح بها ويعبر عنها بالسلوك         ،قيم ظاهرة أو صريحة   

مـن خـالل    أو بالكالم، وقيم ضمنية وهي التي يستدل علـى وجودهـا     
 .مالحظة االختيارات واالتجاهات التي تتكرر في سلوك األفراد

 إلى صـنفين    ،هذا األساس حسب   ،القيمتصنف  إذ  : القيم حسب ديمومتها   -٦
 القيم الدائمة وهي التي تدوم زمناً طويالً، وقيم عابرة وهـي التـي              :هما

 . ]١٨٧، م٢٠٠٠المعايطة، [ تزول بسرعة
أنماط " في كتابه   ) نجر  اسبرا( عد التصنيف الذي أورده عالم االجتماع األلماني        ُيو
 القـيم إلـى سـت    قّسـم يـث  من أكثر التصنيفات استخداماً في دراسة القيم، ح    " الناس  

الجتماعيـة، والدينيـة،     القيم النظرية، واالقتصـادية، والجماليـة، وا       : ( هي مجموعات
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وقد اعتمـد    .وهي التي سبقت اإلشارة إليها في مفاهيم مصطلحات الدراسة        ) والسياسية  
الباحث على هذا التصنيف في دراسته الحالية، لكونه األقرب إلى طبيعة القيم السائدة في              

 . ويمكن قياسهمجتمع الدراسة
 
 . ووظائفها خصائص القيم الشخصية ١/٣

ن التخصصـات    ُيعد مفهوم القيم من المفاهيم المتشعبة، والتي تدخل ضمن العديد م               
والسـمات   مـن  اً ولذلك فقد وضع الباحثون عـدد      - سابقا  كما أشار الباحث   -المختلفة  

وقد ذكر الهاشمي عدداً من هذه السـمات        . المشتركة التي تساهم في توضيح هذا المفهوم      
  :كما يلي

فهي بمثابة مرشد وموجه لكثيـر      . القيم أساسية في حياة كل إنسان سوي       -١
 .الحر اإلرادي لإلنسانمن النشاط 

 . أي أنها تنطلق من إطار اجتماعي؛القيم تصطبغ بالصبغة االجتماعية -٢
فـي  والتنشئة  تماعية   يتعلمها الفرد عن طريق التربية االج      القيم مكتسبة إذ   -٣

 .نطاق الجماعة
تعد القيم ذاتية اجتماعية، ولها أثر بارز في السلوك العام والخاص للفرد              -٤

والجماعة، وفي تحديد كثير من العالقات مع بعـض أفـراد الجماعـات             
 .األخرى

القيم ذات ثبات واستقرار نفسي واجتماعي نسبي، لكن هذا الثبات يسـمح             -٥
 .  أراد ذلك الفرد بعزيمة صادقةبالتغيير  والتبديل إذا

على جل وقتهم ونشاطاتهم،    تهيمن  يتميز بعض األفراد بقيم فردية خاصة        -٦
ودوافعهم وسلوكهم، وقد كان من هؤالء األفرد نوابغ العلماء، والمفكرون          
والمخترعون، والفنانون، والقادة العسـكريون، الـذين اسـتفادت مـنهم           

-١٤٢،  م١٩٨٤الهاشـمي،   [ ت  ي شتى المجـاال   المجتمعات اإلنسانية ف  
١٤٣  .[ 

وقد وافقه المعايطة في بعض هذه السمات، وأضاف بدوره سمات أخـرى، حيـث              
اتفق معه في كون القيم ذات طبيعة ذاتية اجتماعية، كما وافقه في كون القـيم تتصـف                 
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 ين قد ال يناسب زمانـاً      معين اً ومكان اً زمان ا يناسب بالنسبية، من حيث الزمان والمكان، فم     
 :مما أضافه للقيم السمات التالية، وين آخراًمكانو

 أي أن قيم كل فرد تكون مرتبة تنازليـاً          تتصف القيم بالهرمية،   -١
هميتها له من األهم فالمهم، حيث تسود لدى كل فرد القيم           أل طبقاً

 .األكثر أهمية بالنسبة له
تتصف القيم بالعمومية، فهي تشكل طابعاً قومياً عاماً مشـتركاً           -٢

 . جميع طبقات المجتمع الواحدبين

ء تتضمن القيم نوعاً من الرأي والحكم على شخص معين أو شي           -٣
  ].١٨٩-١٨٨، م٢٠٠٠المعايطة، [ أو معنى معين 

 بعض هذه السمات، وأضاف سمات أخرى، فقد أكد علـى مـا              )وحيد ( وقد ذكر 
ليـة التنشـئة    من أن القيم تتكون من خالل عم       ) ٢( أشار إليه الهاشمي في الفقرة رقم       

كما يؤكِّد ما ذهب إليـه      . االجتماعية، أي أنها ال تنتقل للفرد بالوراثة، وإنما هي مكتسبة         
ويضـيف  . المعايطة من أن القيم تُعد معايير للحكم على األشياء والمعاني واألشـخاص           

 : ليةاالسمات الت
 . تُعد القيم أكثر ثباتأ من الميول واالتجاهات، وتقاوم التغيير -١
القيم إما صريحة تتضح من خالل التلفظ بها، أو ضمنية تتضح من تكون  -٢

  ].٦٠، م٢٠٠١وحيد، [ ، وأنشطته المختلفة خالل سلوك الفرد
 :وظائف القيم

تشكيل الكيـان النفسـي   تُعد القيم من أهم مكونات الشخصية، لذلك فهي تعمل على    
 : ، من خالل قيامها بخمس وظائف أساسية ذكرها عيسى كما يليللفرد
  .ا تحقيقه مما يقوم به وتوجهه نحوايةالفرد باإلحساس بالغأن القيم تزود  )١
 .تهيئ األساس للعمل الفردي والعمل الجماعي الموحد )٢
 .تتخذ كأساس للحكم على سلوك اآلخرين )٣
 . الفرد من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين وماهية ردود الفعلتمكّن )٤
 . ]١١١م ، ١٩٨٤عيسى،  [ توجد لديه إحساس بالصواب والخطأ )٥
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أما نوري فقد قام بتلخيص وظائف القيم فيما يتعلق باألفراد والمجتمعات، في النقاط 
 : التالية

فهي . أنها توفِّر الوسائل المطلوبة لتحديد جدارة األفراد والجماعات -١
 .تساعد الفرد على معرفة موقعه في المجتمع على أساس تقييم الناس له

 المرغوبة كيز اهتمامهم على العناصر المادّيةتساعد القيم الناس على تر -٢
ما لنتيجة فحسب بل هي فقيمة األشياء ليست في ذاتها . والضرورية

 .يضفيه المجتمع عليها من اهتمام وتثمين
. مجتمع تتجسد في القيم المثالية للسلوك والتفكير في ال األساليبها جميعأن -٣

للسلوك المقبول سية وعلى هذا األساس تصبح القيم أشبه بالخطط الهند
 قادرين على إدراك أفضل الطرق للعمل اجتماعياً بحيث يصبح األفراد

 .والتفكير
تسهم القيم في توجيه الناس في اختيار األدوار االجتماعية والنهوض بها،  -٤

كما تشجعهم على القيام باألعباء المسندة إليهم بشكل ينسجم وتوقعات 
 .المجتمع

الضبط االجتماعي، فهي تؤثر في الناس لكي للقيم دور كبير في تحقيق  -٥
كما تعمل القيم على كبح جماح . يجعلوا سلوكهم مطابقاً للقواعد األخالقية

العواطف السلبية التي قد تدفع إلى االنحراف والتمرد على نظم المجتمع 
األخالقية وتولد الشعور بالذنب والخجل في نفوس الناس عند تجاوزهم 

 .على المعايير
تند فوحدة الجماعات تس.  تأثير واضح كأداة للتضامن االجتماعيللقيم -٦

 الناس ينجذبون لبعضهم عندما على وجود القيم المشتركة، مما يجعل
-٦٩، م١٩٨١النوري،[ لعقائد التي يعتنقونها يشعرون بتماثل األخالق وا

٧٠   .[  
  . القيم في الدين اإلسالمي ١/٤

اإلسالم، ذلك الدين القيم الذي اشتمل علـى نظـام          لقد ختم اهللا الرساالت السماوية ب     
حياة متكامل للفرد والمجتمع، حيث تأكدت فيه الحقوق والواجبات، الخاصـة والعامـة،             
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 إن الدين عند اهللا     [: وأصبح بذلك هو الدين الوحيد المقبول عند اهللا عز وجل، قال تعالى           
  ]. ١٩ اآلية:  آل عمران[ ) اإلسالم

، اإليجابيـة  كان للمجتمع الجاهلي قيمه الخاصة، فمنها القـيم          وقبل ظهور اإلسالم  
له ثالثة مواقف من     ، ثم جاء اإلسالم في القرن السابع الميالدي، وكان        لبيةومنها القيم الس  

كانـت هـذه     ." المدخل إلى القـيم اإلسـالمية        "في كتابه   ) قميحة  ( تلك القيم، رصدها    
 :المواقف كما يلي
 فقد حرم اإلسالم شرور المجتمع الجـاهلي      : ريمالموقف األول هو التح    -١

 ودعا إلى عبادة اهللا الواحد األحد، وحـرم         ، الشرك باهللا  فحّرم،  هوموبقات
 . الظلم، ووأد البنات، والعدوان، والخمر، والميسر، واألزالم

 البقية الباقية من الفضـائل فـي        أقّرحيث  : الموقف الثاني هو اإلقرار    -٢
والشجاعة والنجدة، كما اتضح ذلك في ثنـاء        المجتمع الجاهلي كالكرم،    

الرسول صلى اهللا عليه وسلم على حلف الفضول، وقال إنه لو دعي به             
 . في اإلسالم ألجاب

المنبـع  (  أي اإلبقـاء علـى       :الموقف الثالث هو التسامي أو اإلعالء      -٣
إلـى الوجهـة     ) الخُلُقـي االنحـراف   ( مع تحويل مساره من     ) القيمي

 الطاقة الشعرية مثالً في الدفاع عن الدين واإلشادة         لاستغالبالصحيحة،  
بمكارم األخالق، وحول غريزة الغضب، والعدوان وحب القتـال إلـى           

، م١٩٨٤قميحـة،   [ وإعالء كلمـة اهللا     الجهاد حرصاً على نشر الدين      
١٥٢     .[ 

ـ               ات وبذلك يقرر اإلسالم  مجموعة من القيم والمثل العليا، التي تقوم عليهـا عالق
العدل، والمسـاواة، والشـورى، والوفـاء،        قيمة:   من أهمها  عوب أفراداً وجماعات  الش

والحرية، والكرامة، والتسامح، واإليثار، واألمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،             
 . والتعاون
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 . القيم اإلسالميةمصادر ١/٤/١
ن تتميز القيم اإلسالمية عن غيرها من القيم، بأن مصدرها األساسـي هـو القـرآ              

الكريم، وسنة الرسول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وذلك خالفاً لما ذهب إليه العديد              
من الفالسفة والباحثين في موضوع القيم، حيث يرجعها علماء االجتماع إلـى المجتمـع              
الذي ينتمي إليه الفرد، بينما يرجعها الماركسيون إلى األحوال االقتصـادية، أمـا دعـاة      

فيرجعها إلى اإلنسان بصفته صـانع القـيم علـى حـد            ) نيتشة  ( ثل  النزعة اإلنسانية م  
 . زعمهم

 ألن مصدرها هو اهللا عز وجل الذي        ؛ بالكمال  النظرة اإلسالمية للقيم   تتصفولذلك  
 أال  [: يعلم خبايا اإلنسان، والكون وسننه، التي يتحرك اإلنسان في إطارها، قال تعـالى            

، ٦٤ م،١٩٨٨ مسـعود، [   ]١٤ اآليـة : لملكا [. ) يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير     
٦٥.[ 

القرآن الكـريم،   : ( تنحصر مصادر القيم اإلسالمية في مصادر التشريع األربعة       و
  ]. ٣٦ -٣٤، ص ص م١٩٩١الحارثي، ) [ السنة المطهرة، اإلجماع، القياس 

 
 .القرآن الكريم: أوالً

ذي ُيعد المصـدر األول     هو كالم اهللا المنّزل على رسوله صلى اهللا عليه وسلم وال          
 آياته الخاصة باألحكـام والعبـادات       ، حيث تتشكل هذه القيم من مجموع      للقيم اإلسالمية 
المنّزل على الرسول صـلى اهللا عليـه        : ( ويعرف الجرجاني القرآن بأنه   . والمعامالت

وسلم، المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقالً متواتراً بال شبهة، والقرآن عنـد أهـل               
   ].١٨١م، ١٩٨٥الجرجاني، ) [  هو العلم اللدني اإلجمالي الجامع للحقائق كلها الحق

 
  .السنة المطهرة: ثانياً

 القرآن   نص االسنة المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي كم         
 ) وما آتاكم الرسول فخذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا            [ : قال تعالى  . على ذلك  الكريم
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هي أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأفعاله، وتقريراته،         السنة  و ]. ٧ آليةا: الحشر[
 .وهي ال تلزم الوجوب ما لم تكن بقصد التشريع، فإذا كانت بقصد التشريع لزم الوجوب

 
  .اإلجماع: ثالثاً

اإلجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع اإلسالمي، أي أنه المصدر الثالث            
وفي االصطالح هـو    ) زم واالتفاق   الع( إلجماع في اللغة    وا. م اإلسالمية من مصادر القي  

). اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم في عصر ما على أمـر دينـي                (
 أي أنه االتفاق بين طائفة من علماء اإلسالم المتخصصـين،           ، ]٨م،  ١٩٨٥الجرجاني،  [

الرجوع إلـى مجمـوع الوثـائق        (جة  ويكون ذلك نتي  . والمؤهلين، حول مسألة شرعية   
القرآنية والنبوية الصحيحة ودراستها دراسة ناضجة، وبناء عليها يؤسس مفكرونـا مـا             

  ].٤٧، م١٩٨٨، دراز) [  من أحكام يصدرون
 

 القياس: رابعاً 
قاس الشيء بغيره وعلى غيره، يِقيسُه قَْيِساً : ( ولتعريف القياس في اللغة نقول

  ].٧٦٥م، ١٩٧٧البستاني، ) [ على مثاله وِقَياَساً قدَّره 
القياس من المصادر المهمة للقيم اإلسالمية، وذلك ألنه بفعل التقدم الذي حدث و 

في مختلف نواحي الحياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، ظهرت بعض القضايا 
 أن لها نظير في الشرعية الحديثة التي لم يدل عليها دليل شرعي باعتبارها أو إلغائها، إال
 . الشرع منصوص على حكمه، ففي حالة وقوعها تقاس على حكم نظيرها

 
 :تصنيف القيم اإلسالمية ١/٤/٢

 جـابر   ذلـك لان تصنيفات مختلفة للقيم اإلسالمية، مثين اإلسالمي يقدم بعض الباحث  
هـي   يرى أن القـيم اإلسـالمية        الذي ،)المدخل إلى القيم اإلسالمية      ( قميحة في كتابه  

مجموعة األخالق التي تصنع نسيج الشخصية اإلسالمية، وتجعلها قادرة علـى التفاعـل             
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مع أعضائه وعلى العمل من أجل الـنفس واألسـرة           الحي مع المجتمع، وعلى التوافق    
 :يصنفها إلى نوعين هماثم  .والعقيدة
وتتجلى في هجر ما نهى اهللا عنه مـن شـرور           : القيم السلبية، أو قيم التخلي     -١

  .الخ.…الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والكذب، : وموبقات مثل
 وااللتزام بمقتضياتها   ؛ المسلم باألخذ بها   كُلِّفوهي القيم التي    : القيم اإليجابية    -٢

  ].٤١، م١٩٨٤قميحة، [ الخ …الكرم و ،صلة الرحموالرحمة، والصدق، واألمانة، : مثل
سية استخلص من خاللها القيم اإلسـالمية        فقد وضع لنفسه قاعدة أسا     و العينين أما أب 

، حيث اعتمد على أن كل نص       )القرآن الكريم والسنة المطهرة     ( من مصادرها الرئيسة    
فيه أمر بالفعل أو الترك يمكن اشتقاق قيمة منه، وكذلك كل نص يرغب في الفعل ويحذر               

قـد أورد   من الترك، أو يحذر من الفعل ويرغب في الترك يمكن اشتقاق قيمـة منـه، و               
النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة، التي اشتق منها هذه القيم، وقام بتصـنيفها              

  ].٢١٠-٢٠٩، م١٩٨٨أبو العينين، : [ حسب الترتيب اآلتي
 وهي تلك القيم التي تنظم عالقات اإلنسان باهللا تعالى، وتجـدد            :القيم الروحية  -١
 وإلهكم إله واحد    [ :حده ال شريك له قال تعالى     اإليمان باهللا و  : ومن هذه القيم    . صلته به 

، واإليمان بالرسل، والكتب المنزلة      ]١٦٣ اآلية: البقرة[  )إال هو الرحمن الرحيم      ال إله 
على رسله واإليمان باليوم اآلخر وبالبعث بعد الموت، واإليمان بالقدر خيره وشره، قال             

سوله، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل مـن            آمنوا باهللا ور   [ :تعالى
 ) ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضـل ضـالالً بعيـداً               قبل،

 وأوفوا بالعهد إن    [ :كذلك الوفاء بالعهد، قال تعالى     ومن هذه القيم  ،   ]٣٦ اآلية: النساء[
 . ]٣٤ اآلية: اإلسراء[  )العهد كان مسؤوال 

 وهي تلك القيم التي تتصل بشعور اإلنسان بالمسؤولية والجزاء          :الخُلُقّيةالقيم   -٢
 يا  [ :الصدق قال تعالى  :  ومن هذه القيم   .ادين الخبرة اإلنسانية  وااللتزام، وتتصل بكل مي   

ومنها حسـن   ،   ]١١٩ اآلية: التوبة[  )أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين         
العـدل وتجنـب     ومنها ].٤ اآلية: القلم[  ) وإنك لعلى خلق عظيم      [ :تعالىقال  . الخلق
 اآليـة : النحل[  )إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى          [ :قال تعالى . الظلم
 وتعاونوا على البر والتقـوى وال       [ :قال تعالى  ومنها التعاون على البر والتقوى     ]. ٩٠
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 ومـا   [ :قال تعالى  ،ومنها اإلخالص   ].٢ اآلية: المائدة[  ) تعاونوا على اإلثم والعدوان   
له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين          أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين    

 وال تمش في األرض مرحاً      [: قال تعالى  ومنها التواضع  ]. ٣٨ اآلية: النساء[  )القيمة  
 . ]١٨ اآلية: قمانل [ ) إن اهللا ال يحب كل مختاٍل فخور

 وهي القيم التي تتصل بالمعرفـة وطـرق         :القيم العقلية أو العلمية المعرفية     -٣
 : قال تعالى  ،العلم والعلماء : ومن هذه القيم  . الوصول إليها، ووظيفة المعرفة وأدب البحث     

ن  يرفع اهللا الذي   [ :، وقال تعالى   ]٢٨ اآلية: فاطر[ ) إنما يخشى اهللا من عباده العلماء       (
قال   قيمة التعليم  ومنها  ].١١ اآلية: المجادلة[  )آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات       

ρ: " اهللا امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلـى                نّضر 
 ومن هـذه القـيم قيمـة         ].٢٣٠، حديث   ٨٤، ص   ١ج،  ةابن ماج (  "من هو أفقه منه     

 ]. ٢١٩ اآلية: البقرة  [) كذلك يبين اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون [ : قال تعالى،التفكير
 وهي التي تتصل بوجـود اإلنسـان االجتمـاعي وتنظـيم            :القيم االجتماعية  -٤

 يا معشـر    : "ρقيمة الزواج كرباط مقدس قال رسول اهللا        : العالقات في المجتمع ومنها   
 " يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجـاء          فليتزوج، ومن لم   شباب، من استطاع منكم الباءة    ال
ن النعمان ابن   فع " :مة العدل والمساواة بين األبناء     ومنها قي  ].١١٧ ص   ، ٦البخاري، ج [

 أكل ولـدك    : " نحلت ابني هذا غالماً، فقال     إني: ، فقال ρ أن أباه أتى به رسول اهللا        بشير
 ومن هـذه القـيم       ].١٣٣، ص ٣، ج البخاري  " [فارجعه  :  قال ال، قال   "؟  نحلته مثل هذا  

استجابوا لربهم وأقـاموا الصـالة وأمـرهم          والذين [ :كذلك قيمة الشورى قال تعالى    
  ].٣٨ اآلية: الشورى [ )شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 

نفعالية فـي   إلوهي القيم التي تتصل بالجوانب ا     ): نفعالية  إلا( القيم الوجدانية    -٥
قيمة ضبط الخـوف    :  ومن هذه القيم   . وغير ذلك  حياة اإلنسان، من غضب، وكره، وحب     

له عند اهللا خير، يسره أن يرجع إلى الـدنيا، وأن             ما من عبد يموت    : "ρمن الموت قال    
له الدنيا وما فيها، إال الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا                 

  لـيس  " :ρلغضب قـال     ومنها ضبط ا   .] ٢٠٢، ص ٣، ج  البخاري [ ،"أخرىفيقتل مرة   
، ص  ٧ج البخـاري،    [ " يملك نفسه عند الغضـب       الذيالشديد بالصرعة، وإنما الشديد     

عسى أن يكون بغيضك يومـاً       أحبب حبيبك هوناً ما،      " :ρ ومنها ضبط الحب قال      .]٩٩
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، ص ٤الترمـذي، ج [  "وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يومـاً مـا        ما،  
ما ب يبتلي العبد   تبارك وتعالى  إن اهللا  ( :ρنها قيمة الرضا قال      وم ، ]١٩٩٧، حديث   ٣١٦

 لم يرض لـم     منله فيه ووسعه، و   اهللا  رك  ا له ب   عز وجل   رضي بما قسم اهللا    منأعطاه، ف 
 ].١١٦، ص ١٩أحمد، جرواه [  "يبارك له
 وهي التي تتصل بالعناصر المادية التي تساعد علـى الوجـود            :القيم المادية  -٦

 ومنها قيمة السعي والعمل     ،قيمة النفس والمحافظة على وجودها المادي     : هااإلنساني ومن 
 فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضـل اهللا            [ :قال تعالى  ،والكسب

  ]. ١٠ اآلية: الجمعة[ )واذكروا اهللا كثيراً لعلكم تفلحون 
وإدراك االتساق فـي     وهي القيم التي تتصل بالذوق الجمالي،        :القيم الجمالية  -٧

 : ومن هذه القيم   . إلى سلوك جمالي في حياة اإلنسان       وترجمة هذا اإلدراك   ،حياة اإلنسان 
 ρرسـول   كنت أطيـب    " : قالتأنها  عن عائشة رضي اهللا عنها      ،  قيمة التزين والتطيب  

 ومنهـا   .] ٧١ص  ،  ١البخـاري، ج  [  "فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينطخ طيباً         
 إن اهللا طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافـة، كـريم          " :ρ والنظام  قال     قيمة النظافة 

، ص  ٥الترمذي، ج [ " يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم وال تشبهوا باليهود         
 . ومكارم األخالق،قيمة الجمال المعنوي .]٢٧٩٩ حديث رقم ،١٠٣

ـ            إدارةل وحسـن    ويذكر غياث بعض القيم اإلسالمية ودورها في الحث على العم
  ].٦٦-٦٣م، ١٩٩٩غياث،  [ : ومن هذه القيم ما يلي.القوى البشرية

 :الحث على العمل واتقانة -١
اعتمد الدين اإلسالمي في دفع المسلمين للعمل على دافع اإليمـان والعبـادة قـال               

: الجمعـة  [ ) فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضـل اهللا           [ :تعالى
  ].  ١٠اآلية 

 :  العناية بالعمال -٢
لقد حث اإلسالم على الرفق بالعمال وحفظ كرامتهم، قبل ظهور التشريعات العمالية            

فمن كان أخوه تحـت     .  تحت أيديكم   إخوانكم خولكم، جعلهم اهللا    : "ρالرسول  الحديثة قال   
ينوهم هم، فإن كلفتموهم فأع   يلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلب      ليده فليطعمه مما يأكل و    

رجـل  : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة    قال اهللا    : "ρوقال    ]. ١٣، ص   ١البخاري، ج [  "
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يراً فاستوفى منه ولـم     أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أج           
 ]. ٤١، ص٣، جالبخاري [ "يعطه أجره 

 :اإلخالص في المعاملة -٣
 من حمل علينا    : "ρالرسول  ، قال   امالتاهتم اإلسالم بالصدق واالخالص في المع     

 التاجر  : "وقال أيضاً  ]. ٩٩، ص   ١مسلم، ج  [ "من غشنا فليس منا     السالح فليس منا، و   
  ].٥١٥، ص ٣الترمذي، ج [ "والصديقين والشهداء الصدوق األمين مع النبين 

 :العدل والشورى في التسيير -٤
يأيها الذين آمنـوا     ( :الدل يحب العدل بين عباده حيث ق      إن اهللا سبحانه وتعالى عا    

كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنئان قوم أال تعدلوا، اعدلوا هو أقـرب               
وأمرهم  (:وقال تعالى  ]. ٨ اآلية: المائدة ) [ للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبير بما تعملون       

 يوم القيامـة    سبعة يظلهم اهللا   : "ρوقال الرسول    ]. ٣٨ اآلية: الشورى ) [ شورى بينهم 
 . ]٢٠، ص ١٩، باب ٨البخاري، ج [ "... إمام عادل : في ظله يوم ال ظل إال ظله

ما ورد في مصادر التشريع اإلسـالمي       حصر  هذه الدراسة ال تستهدف     ولما كانت   
فقد رأى الباحث أهمية اإلشارة إلى أن الثقافة اإلسـالمية          . قيم نبيلة  معاٍن عظيمة، و   من

اإلسالمي، تشتمل على ثروة من القيم التي تمجد العمل وتنظمه لصالح           المنبثقة عن الدين    
المجتمع، فالعامل المسلم يجتهد في العمل أكثر إذا كان الدافع هـو طاعـة اهللا سـبحانه                 

تغيـب عـن    يايل، وال يكذب، وال يتقاعس، وال       والخوف من عقابه، فال يغش، وال يتح      
  .العمل، ألن العمل في اإلسالم عبادة

 
   .يمه وأهدافه ومستوياتهيفهوم األداء وتقم -٢

ن عن المنظمـات،    ين المسؤول ييحتل األداء موقعاً مهماً في أولويات القادة والمدير       
 والعاملين ألعمالهم الموكولة لهم بكفاءة وفعالية، هو الغاية التي تسعى           ن أداء الموظفين  أل

ـ           لـذلك تعمـل هـذه       ،ءواإلى تحقيقها جميع المنظمات الحكومية والخاصة على حد س
يم األداء بصفة دورية من أجل تحديد مستواه، والعمل على االرتقاء به            يالمنظمات على تق  

 . إلى أعلى المستويات
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 هدافه وأهميته، ثم  يم األداء وأ  ي إلى مفهوم تق    الباحث تطرقيوفي هذا المبحث سوف     
إلى مستويات األداء،   يم، ثم   ييم األداء، والطرق المستخدمة في عملية التق      ي خطوات تق  إلى
 . يم األداء في كلية الملك خالد العسكريةي نظام تقإلىثم 

 
 .يم األداء وأهدافه وأهميتهي مفهوم تق٢/١

البـاحثين فـي    يم األداء من الموضوعات التي نالت اهتماماً كبيراً من قبل           ي تق ُيعّد
فعالية ونشاط، ممـا    ن إلى العمل ب   ينه من الوسائل التي تدفع العامل     موضوعات اإلدارة، أل  

ولما كان هناك فروق واختالفات كبيـرة بـين         .  على تحسين مستوى أدائهم    يؤثر إيجابياً 
 ولهذه الفروق أثرها    ،ة والخاصة اميع مناحي الحياة الع   األفراد مع بعضهم البعض في جم     

الواضح على صالحية الفرد للعمل، وحجم العمل الذي يؤديه، وجودة أدائه، لذلك أصبح             
 على اإلدارة التعرف على كيفية أداء العاملين لعملهم، وسلوكهم أثناء العمل، وذلك             لزاماً

 : وتتعدد تسميا ته فيسمى. يم األداءيما يعرف باسم تق
  Efficiency Ratingة  يتقدير الكفا -
  Merit Ratingوتقدير الجدارة أو الكفاية  -

  Performance  Appraisalتقدير األداء  و -
  ]. ١٠م، ١٩٩١،  أنوررسالن[ Report    Efficiencyر الكفاية وتقري -

ـ  تق اتريفهناك أيضاَ بعض االختالفات في تع     ، ف سماءوباإلضافة إلى اختالف األ    يم ي
 Performanceيم األداء يعملية تق) عالقي (  يعّرف حيث ،األداء التي أوردها الباحثون

Appraisal    قياس مدى التزام الموظـف بسـلوكيات        العملية التي يتم بمقتضاها    "  بأنها 
ـ العمل المطلوب منه والنتائج التي تحققت من االلتزام بهذه السلوكيات خالل فترة التق             يم ي

اإلجراء المنظم لتقويم أداء الموظف لعملـه حاليـاً،         " بأنه  )  Beachبيتش  ( ويعرفه  ". 
   ].٢٤٥، م١٩٩٩عالقي، "  [ ويره مستقبالً وإمكانية تط

تحليل وتقييم أداء العاملين لعملهم ومسلكهم فيه،       " يم األداء بأنه    ي فيعرف تق  أما هاشم 
وقياس مدى صالحيتهم وكفاءتهم في النهوض بأعباء الوظائف الحالية التـي يشـغلونها             
     "  وتحملهم لمسؤولياتها، وإمكانية تقلدهم لمناصب ووظائف ذات مسـتوى أعلــــى            

 ]. ٢٩٥، م١٩٩٦هاشم، [ 
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يم ين بعملية تق  و والمهتم ونعديلي مجموعة من التعاريف التي أوردها الباحث      ويذكر ال 
ـ يأن تق)  Szllagi and Wallaceسيزالجي ووالس   (األداء حيث يرى   ويم األداء ه

ويـذكر   " .العملية التي بواسطتها تحصل المنظمة على التغذية العكسية لفعالية موظفيها         "
" عاملين فـي العمـل    إصدار حكم على أداء وسلوك ال     هو عملية   "يم األداء   يالصباغ أن تق  

  ].٤٠٨، م١٩٩٣العديلي، [
هو يشير إلـى مـا      ، ف يمهيمن المفاهيم المرتبطة باألداء وتق    ُيعد مفهوم اإلنتاجية    و  
 حيـث   Effectiveness and Efficiency والفاعلية ،الكفاءةمفهومي  كالً من هيتضمن

و تحقيق األهداف المحددة من قبل المنظمة، بغض        تشير الفاعلية إلى األهداف المتحققة أ     
 . النظر عن التكاليف المترتبة على ذلك

كلما كانت  ف إلى نسبة المدخالت المستهلكة إلى المخرجات المتحصلة          الكفاءة تشيرو
الكفاءة أعلى، أي أنه كلمـا أمكـن تحقيـق          كانت درجة   المخرجات أكثر من المدخالت     
 مـا سـبق أن     ويتضـح م  . الكفـاءة ارتفعت درجة   لما   ك ،مخرجات معينة بمدخالت أقل   

 .اإلنتاجية تقاس بمعياري الكفاءة والفاعلية
  إضافة إلى معياري الكفاءة والفاعليـة       األداء فإنه يتضمن معايير أخرى      مفهوم أما

 والتأخير، حيث أن الفرد العامل الجيد هو        ، معدالت الدوران، والحوادث، والغيابات    :مثل
ه في تقليـل المشـاكل المرتبطـة بالعمـل          ؤ وكذلك يسهم أدا   ،يته عالية الذي تكون إنتاج  

، لذلك يمكن القول إن األداء المرضي يتضمن مجموعة         هنتظام في العمل وقلة حوادث    كاال
من المتغيرات، من حيث أداء العمل بفاعلية وكفاءة مع حد أدنى من المشاكل والمعوقات              

  ].٢٤٢، م١٩٩٩علي، و عباس [والسلبيات الناجمة عن سلوكه في العمل  
وبهذا يكون مفهوم األداء أشمل من مفهوم اإلنتاجية، فهو يشتمل علـى النـواحي              

سائه، أو مرؤوسيه،   القته بالمنظمة، سواء عالقته برؤ    السلوكية، واألخالقية للموظف، وع   
 .أو زمالئه، إضافة إلى أدائه لعمله بكفاءة وفعالية

يم األداء فإنها ال تخرج عن كونها وسيلة تمكن         يومهما اختلفت تسميات وتعاريف تق    
من إصدار حكم موضوعي على قدرة الموظف على أداء واجباته، والتحقق من سـلوكه              

 وكذلك  ،ه لواجباته ئى التحسن الذي طرأ على أسلوب أدا      وتصرفاته أثناء العمل، ومن مد    
 .التحقق من مدى قدرته على تحمل واجبات ومسؤوليات إضافية
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ملية تقييم األداء عملية إيجابية، فهي ال تسـعى إلـى كشـف العيـوب،               كما أن ع  
 تالفيهـا، وتطـوير   العقوبات على المقصرين، بقدر ما تسعى إلىواألخطاء بهدف إيقاع  

م، ٢٠٠٠أبـو شـيخة،      [  عملية حركية، مستمرة، ال تقف عند حد معين        العمل، كما أنها  
٢١٧.[  

بين موضوعات اإلدارة، فهـي إحـدى       وتحظى عملية تقييم األداء بأهمية قصوى       
الوسائل المهمة التي تدفع المؤوسسات وأجهزتها اإلدارية إلى العمل بحيوية ونشاط، ألنها     
من جهة تدفع المرؤوسين للعمل بأعلى قدر مـن الكفـاءة والفعاليـة، لنيـل الترقيـات                 

. اتهمومسؤولي والمكافآت، ومن جهة أخرى تجعل الرؤوساء يتابعون واجبات مرؤوسيهم        
 :ها هاشم كما يليرة لكل من العاملين، والمنشأة، وّضحولذلك فإن لتقييم األداء فوائد كثي

إن تقييم األداء أساس جوهري لعمليات التطـوير اإلداري، وذلـك ألن             -١
: نتائجها تُعد مرشداً وموجهاً للعديد من بـرامج التطـوير اإلداري مثـل     

ز، وتوزيع االختصاصـات    برامج التدريب، والتطوير الوظيفي، والتحفي    
 .والمسؤوليات، وتحديد معدالت األداء

غيـر  وقدراتهم،   يسهم نظام تقييم األداء في معرفة طاقات األفراد الكامنة         -٢
مستغلة في عملهم الحالي، ويمكن أن يكون ذلك مدخالً إلعادة توزيـع            ال

 .المسؤوليات واألعباء، واألدوار

ين ال تتفق قدراتهم واسـتعداداتهم      يكشف نظام تقييم األداء عن األفراد الذ       -٣
مع ما يقومون به من أعمال تتطلب مسـتوى أعلـى مـن المهـارات                
والقدرات، ويعد ذلك مدخالً لتخطيط البرامج التدريبيـة الالزمـة لرفـع            
مستواهم، أو مدخالً لنقلهم إلـى أعمـال أخـرى تتفـق مـع قـدراتهم                

 .واستعداداتهم المحدودة

توفير األساس الموضوعي العادل لكثير مـن       يسهم نظام تقييم األداء في       -٤
الترقية، التحفيز، النقـل، أي أنـه أسـاس         : أنشطة الموارد البشرية مثل   

 مـن العـاملين، وتالفـي قصـور         لمكافأة الُمِجـّدين  موضوعي عادل   
 .المقصرين
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يفيد نظام التقييم في تقدير مدى صالحية اختبارات التوظيـف، وسـالمة             -٥
 الشخص المناسب فـي الوظيفـة المناسـبة         عمليات التعيين، بحيث يعين   

 .لقدراته ومهاراته

يسهم نظام تقييم األداء في تحديد االحتياجات التدريبية، فقد تسفر نتـائج             -٦
الدراسة التحليلية لتقييم األداء عن حاجة البعض إلى برامج تدريبية معينة           

 .لتقوية جوانب قصورهم في مجاالت معينة

فع معنويات األفراد العاملين، ألن شـعورهم       يسهم نظام تقييم األداء في ر      -٧
بوجود معايير وأساليب موضوعية، وعادلة لقياس وتقيـيم األداء يرفـع           

 .معنوياتهم، ويحفزهم للعمل بكفاءة وفعالية أكبر

ين بالمسـؤولية، فكلمـا كـان       يسهم نظام تقييم األداء في إشعار العـامل        -٨
كهم الـوظيفي سـيكون     ن يدركون أن نتائج أدائهم ألعمالهم وسلو      العاملو

موضع تقييم من الرؤساء، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم حتى يتمتعـوا           
بالمميزات التي تكفلها نظم الموارد البشرية للمجدين كالترقية باالختيـار          

م، ١٩٩٦هاشـم،   [ ومنح العالوات االستثنائية وغيرها مـن المميـزات       
٢٩٩-٢٩٦  .[ 

  
 .يم األداءيأهداف عملية تق
 وواقعيـة عـن    مُؤكدةيم األداء أساساً إلى الحصول على معلومات        ية تق تهدف عملي 

 منظماتهم، وهو مـا     داخلأداء األفراد ألعمالهم المنوطة بهم، وعن سلوكهم، وعالقاتهم         
يتيح لإلدارة كم هائل من المعلومات التي يستفاد منها في الشئون الوظيفيـة المختلفـة،               

ويـذكر الصـباغ أن    . وغايات تلك المنظماتاًدافوالعمل على تحسن أدائهم بما يحقق أه 
 : أهداف عملية تقويم األداء تتمثل في الجوانب التالية

 ،عن أداء العـاملين   الالزمة  معلومات  اليزود متخذي القرار في المنظمة ب      -١
 .داء مرضي أو غير مرضياأل ذاهل هو

مـة  المنظ  إسهام العاملين في تحقيق أهداف      الحكم على  فياإلدارة  يساعد   -٢
 .وعلى إنجازهم الشخصي
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ـ   المناسبة جراءاتاإليشكل أداة لتقويم ضعف العاملين واقتراح        -٣ ن ي لتحس
 .أدائهم

يسهم في اقتراح المكافآت المالية المناسبة للعاملين، ففي ضوء المعلومات           -٤
 . أو إنقاصهاهم يمكن زيادة رواتبئهمداأالتي يحصل عليها من تقييم 

 وتـولي مناصـب     ،اح إمكانية ترقيتهم  يكشف عن قدرات العاملين واقتر     -٥
 .قيادية أعلى

 يشـكل أداة    ، حيـث أنـه    طيط للقوى البشرية في المنظمـة     يفيد في التخ   -٦
مرجعية لمدى توفر قوى بشرية معينة بمؤهالت معينة واقتراح إحـالل           

 .قوى بشرية أخرى محلها
يعتبر وسيلة استرجاعية فهو يبين المطلوب، ومن جهة أخرى قد يسـاعد             -٧

 .ين أو إساءة الفهم المشترك بين الطرفينفي تحس
إدارات ا لقوى البشرية في المنظمات بمعلومات واقعية عـن أداء           يزود   -٨

جـراء دراسـات     عنـد إ    نقاط انطالق  لتصبح،  هموأوضاع العاملين فيها 
 .ميدانية تتناول أوضاع العاملين ومشكالتهم ومستقبلهم

نبؤ لعمليات االختيـار     إدارات القوى البشرية بمؤشرات ت     تزويديسهم في    -٩
 ] . ٢٧٤-٢٧٣م، ١٩٨٦الصباغ، [ والتعيين في المنظمة 

 :أما رسالن فيلخص أهداف عملية تقويم األداء فيما يلي
كشف جوانب القوة والضعف في أداء      حيث يمكن   : أغراض التوجيه واإلرشاد  : أوالً

يهم مما يسـاعد    بواسطة المعلومات المرتدة التي يقدمها الرؤساء عن أداء مرؤوس        العمل  
 .الموظف على معالجة أسباب ضعفه وزيادة جوانب القوة

 يمكن االستفادة من المعلومات المجمعة الواردة فـي         :أغراض البحث العلمي  : ثانياً
تقارير تقويم األداء الوظيفي إلجراء بعض البحوث العلمية في بعض الشؤون الوظيفيـة             

م سياسات المرتبات والحوافز والمكافـآت      إجراءات اختيار الموظفين الجدد، وتقوي    : مثل
 .وغير ذلك
تتعدد األغراض اإلدارية التي يمكن استخدام تقارير تقويم  : األغراض اإلدارية : ثالثاً

قرارات الترقية، قرارات   : األداء الوظيفي في تحقيقها، حيث يمكن استخدامها في مجاالت        
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 رسـالن  [ الـخ …برامج تدريبية النقل، قرارات المرتبات واألجور، قرارات االلتحاق ب      
    ].١٥-١٣م، ١٩٩١، أنور

 
 .يم األداءي الطرق المستخدمة في تق٢/٢

يم أداء الموظفين من أهم األمور التي يجب مراعاتها         ييعد اختيار الطريقة المثلى لتق    
ن، وذلك لوجود عدد من الطـرق أشـار إليهـا البـاحثون             ين والمشرف يمن قبل المدير  

ومن أهم هذه الطرق وأكثرها شيوعاً في مجـال التطبيـق           . لمجالوالمهتمون في هذا ا   
 Performance(العملي طريقة التقويم من خالل إعداد التقارير الدورية عن أداء العاملين 

Report(   ،              وتكشف هذه الطريقة عن مدى كفاءة العاملين في أدائهـم ألعمـالهم حسـب
المبـادأة،  : هذه الوظـائف، مثـل    معايير معينة، إلى جانب الصفات الشخصية لشاغلي        

نمـاذج  هيئـة    هذه التقارير علـى      وتكون. وغيرها... لحماس، والتعاون   والمواظبة، وا 
 – ٣٠٨،  م١٩٩٦هاشم،  [ ة محددة   خاصة لكل فئة من فئات الموظفين وفي أوقات زمني        

٣٠٩ .[  
 

اييس مق من حيث اعتمادها على      ،يم األداء يقام عدد من الباحثين بتقسيم طرق تق      وقد  
 : إلى قسمين أساسيين هما) موضوعية  ( ُحكِْمّية، أو غير ) تقديرية  (ةأداء حكمي
وتعتمـد  ) التقديرية   (  الُحكِْمّية وتسمى الطرق   : يم األداء التقليدية  يطرق تق  -   
 . سيهم حسب معايير أداء معينةوحكم الشخصي للرؤساء على أداء مرؤعلى ال

) موضـوعية   ( يم غيـر حكميـة      يتسمى طرق تق  و: يم أداء حديثة  يطرق تق   -  
            وفيما يلي تفصيل هذه الطرق كما ذكرها أبو شـيخة         . تتجنب التحيز الشخصي للرؤساء   

 . ]٢٤١-٢٣٢، م٢٠٠٠أبو شيخة، [ 
 

 : التقليدية التقييمطرق: أوالً
 مبنيالتقدير   ألداء مرؤوسيهم، ويكون ذلك      وتعتمد هذه الطرق على تقدير الرؤساء     

 :على على معايير أداء معينة، وتتنوع هذه الطرق كالتالي
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 بموجب هذه الطريقة تحدد عدد من       :يم من خالل بحث الصفات    يطريقة التق  - أ
الصفات التي تؤثر في مستوى األداء لدى العاملين، ويمكن مالحظتها مـن            

 : كما يلي آليتهاقبل المديرين وتتم
التعاون : العمل وتؤثر فيه مثل   تحدد الصفات ذات العالقة المباشرة بأداء        -١

مع الزمالء، العالقة مع المراجعين، الدقة في مواعيد الدوام، السرعة في           
 .الخ…إنجاز األعمال

التقويم على الصفات التي تم اختيارها، وقد يكون        ) نقاط  ( توزع درجات    -٢
أو بشكل  ) درجات لكل صفة مثالً     ١٠( التوزيع متساوياً لجميع الصفات     

 . في أداء بعض الوظائفعلياكانت هناك صفات ذات أهمية  مختلف إذا
تحديد مقياس متماثل يتم من خالله تحديد درجة كل مرحلة علـى هـذا               -٣

ممتـاز  : المقياس وتوزع الدرجات المخصصة لكل مقيـاس كمـا يلـي          
 ٤( ، متوسط   ) درجات   ٦( ، جيد   )  درجات ٨( ، جيد جداً    )درجات  ١٠(

 ). درجتان ٢( ، ضعيف )درجات 
عد أن يتم تقويم أداء الموظف لكل صفة على المقيـاس المختـار، يـتم               ب -٤

 .تحويلها إلى درجات أو نقاط لتحديد التقويم النهائي
وتمتاز هذه الطريقة بسهولة إعداد النماذج للوظائف المختلفة، وسـهولة تطبيقهـا،            

 :ولكن لها بعض العيوب منها
معينة قد يدفعه ذلك إلـى        فتحيز المقوم لصفة   مااحتمال التحيز لصفة    ) أ  ( 

يمات عالية أو منخفضة لجميع الصفات األخرى متـأثراً بتلـك           يإعطاء تق 
 .الصفة

. المقـّوم التساهل أو التشدد، فالنتيجة النهائية للتقويم تتأثر بسلوكيات      ) ب  ( 
فإذا كان بطبيعته متشدداً فإنه سيعطي تقويمات متدنية لمعظـم العـاملين،            

 .والعكس صحيح
قص الموضوعية والعدالة في حالة استخدام نفس النموذج لوظائف         ن) ج  ( 

 .مختلفة في المنظمة الواحدة
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 أن أداء العاملين في وظيفة ما يعتمـد         بما: يم المهارات يطريقة تق  - ب
 ال بد من قياس مـدى تـوافر هـذه           ا امتالكهم مهارات معينة، لذ    ىعل

 :المهارات لشاغلي تلك الوظائف وذلك كما يلي
 إنسانية،(ها الفرد المطلوب تقويم أدائه      هارات األساسية التي يحتاج   المتحديد   -١

 ).ذهنية  فنية،
ـ ي بما ي  ،تحديد العناصر التي تتضمنها كل مهارة من المهارات        -٢  عمليـة   رس

 طريقة التقييم من خـالل      ثم اتباع نفس الفقرات الثالثة األخيرة في      . القياس
 . السابقة بحث الصفات

 باألداء أكثر   ةذات عالقة مباشر  ) مهارات( بأنها تتضمن عناصر       وتتميز هذه الطريقة    
أما عيوبها فهي نفس العيوب التي تعاني منها        . من العناصر التي تعتمدها طريقة الصفات     

 .الطريقة السابقة
تعتبر هذه الطريقة من أقـدم طـرق تقـويم األداء           : طريقة الترتيب  .ت

 وفقاً  اآلخرينالموظفين   ب المباشر كل موظف    الرئيس ، إذ يقارن  وأسهلها
 تصـاعدياً أو تنازليـاً       كل المرؤوسين   ترتيب لألداء العام، ثم يعمد إلى      

وتتميز هـذه الطريقـة     .  كفاءتهم من األحسن إلى األسوأ أو العكس       وفق
 :آلتيبا

 . من قبل جميع الرؤوساءسهلة الفهم واالستعمال -١

لكفـاءة  تمكن من فصل الموظفين ذوي الكفاءة المرتفعة عـن ذوي ا           -٢
 .المنخفضة

تناسب وظائف قطاع الخدمة العامة التي تتسـم بطـابع اإلنتاجيـة غيـر               -٣
 عمليـة    أنها ال تتسم بالموضوعية، ألن      هذه الطريقة  لكن يعيب و. الملموسة
 . تخضع للحكم والمقارنةالتقييم

في هذه الطريقـة   المقّوميقوم : طريقة المقارنة المزدوجة بين المـوظفين      -ث
.  في الوحدة التي يشـرف عليهـا        كل موظف مع باقي الموظفين،     بمقارنة أداء 

وعند إجراء المقارنة بين كل اثنين من الموظفين من حيث مستوى أدائهم، يحدد             
بعد اتمام المقارنات   توى أدائه عن اآلخر، و     منهما يتميز بارتفاع مس    اًالرئيس أي 
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ز فيهـا كـل      يتم حساب عدد المرات التي تمي      ،الزوجية بين مختلف الموظفين   
 األعلى  مستوى، ويصنف الموظف ذو ال    موظف بارتفاع مستوى أدائه عن غيره     

 و  .دائه عن غيره أكبر عدد من المـرات        تميز بارتفاع مستوى أ    لألداء على أنه  
يكون ترتيب باقي الموظفين حسب مستوى أدائهم وفقاً لعـدد مـرات تميـزهم              

 انظـر   ليفي المثـال التـا     تكون عملية المقارنة كما   و .بارتفاع مستوى أدائهم  
 :) ١(الجدول رقم 

 
 ترتيب الموظفين حسب مستوى أدائهم وفقاً لعدد مرات تميزهم) ١(الجدول رقم 

 الموظف هـ الموظف د الموظف ج الموظف ب الموظف أ 

 أ أ أ أ  الموظف أ

 هـ د ج   الموظف ب

 هـ ج    الموظف ج

 هـ     الموظف د

      الموظف هـ

 
الموظـف ب،   والموظف أ،    [ : وجود خمسة موظفين هم     المثال السابق  يتضح من 

، وقد تم ترتيبهم في عمود رأسي وصـف         ]الموظف هـ   ود،  الموظف  والموظف ج،   و
  بعـد ذلـك مقارنـة أداء       ل إجراء المقارنة فيما بينهم، حيث جـرى       أفقي من أجل تسهي   

 د، والموظـف    الموظف ب، والموظف ج، والموظـف     : [ مع أداء كل من   ) أ(الموظف  
بعـد ذلـك تمـت مقارنـة أداء     ). أ(، وكانت نتيجة المقارنة تميل لصالح الموظف      ]هـ

، وكانـت   ] ج، والموظف د، والموظف هـ       الموظف: [ مع أداء كل من   ) ب(الموظف  
ثم تمت مقارنـة أداء     . في كل الحاالت  ) ب(نتيجة هذه المقارنة في غير صالح الموظف        

، وكانت نتيجة المقارنة في     ] الموظف د، والموظف هـ      [مع أداء كل من     ) ج(الموظف  
، وأخيراً تمت مقارنة أداء     )هـ(وفي غير صالحه مع الموظف      ) د(صالحه مع الموظف    

، وكانت نتيجة المقارنة فـي صـالح الموظـف          ]هـ  [ مع أداء الموظف    ) د(الموظف  
 ). هـ(
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 )١-ن( ن = عدد المقارنات الزوجية ويالحظ من الجدول السابق أن 
                                     ٢  

 .عدد الموظفين= حيث ن
 .مقارنات ١٠= السابقومن ثم يكون عدد المقارنات الزوجية في المثال 

ويكون تحديد مراتب الموظفين وفقاً لعدد مرات تميزهم بارتفاع مسـتوى أدائهـم،             
 :)٢(، انظر الجدول رقم على الوجه التالي

 
  تحديد مراتب الموظفين وفقاً لعدد مرات تميزهم)٢(الجدول رقم 

عدد المرات التي ارتفع فيها مستوى أداء الموظـف          الموظف
 عن أداء غيره من الموظفين

ترتيب الموظفين حسب مستوى    
 أدائهم

 ١ ٤ أ

 ٥ ٠ ب

 ٣ ٢ ج

 ٤ ١ د

 ٢ ٣ هـ

 
ـ ) ٤(قـد تميـز أداؤه      ) أ(السابق أن الموظف    ) ٢(يالحظ من الجدول رقم      رات م

احتل الترتيب األول بين المـوظفين مـن حيـث          فقد  مقارنة بالموظفين اآلخرين، ولذلك     
فلم يسجل أي تميز يذكر مقارنة بالموظفين اآلخـرين،         ) ب( أما الموظف    . األداء مستوى

قد تميز أداؤه مـرتين مقارنـة       ) ج(أن الموظف   ولذلك احتل الترتيب الخامس، في حين       
فقد تميز أداؤه مرة    ) د(أما الموظف   . ه يحتل الترتيب الثالث   بالموظفين اآلخرين مما جعل   

الذي ) هـ(واحدة، مما أهله الحتالل الترتيب الرابع، وفي الترتيب الثاني جاء الموظف            
 .مرات ) ٣( تميز أداؤه 

م أكثر مـن الطـرق      يي توفر الموضوعية في التق    اأنهومن أهم مزايا هذه الطريقة      
ائم بالتقييم لموظفين اثنين فقط في ذاكرته في وقت واحد عند            الق تستوعب كذلك والسابقة،  

كما أن هذه الطريقة تقلل إلى حد معقول من ظواهر الميل نحـو             . إجراء المقارنة بينهما  
 التقدير المتوسط والتشدد والتساهل عند تقييم األداء
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عـدد   خاصة عند زيادة     ، كبيرين اً وجهد اًق وقت ن أهم عيوبها أنها معقدة وتستغر     وم
 كما أنها ال تظهر كفـاءة       الموظفين الذين تجرى بينهم المقارنة من حيث مستوى األداء،        

، دون أن تبين مستوى الموظف بوضوح، فهي تكتفي بأن تبين أن فالناً أكفأ من فالن فقط      
  ).٣٠٧-٣٠٥م، ١٩٩٦هاشم، ( كفاءته بالنسبة لما يجب أن يقوم به من أعمال 

         عتمد هذه الطريقة على ظاهرة التوزيـع الطبيعـي        وت  : التوزيع اإلجباري  -ج
) Normal Distribution   ( ومفهوم هذه الطريقة أن توزيع مستوى الكفاءة

يأخذ غالباً شكل المنحنى الطبيعي، أي تكون النسبة الكبرى من الموظفين مـن             
و ذوي الكفاءة المتوسطة، والنسبة القليلة منهم مـن ذوي الكفـاءة المرتفعـة أ             

 :وتتميز هذه الطريقة بما يلي. المنخفضة
 .سهلة االستخدام -١
وسيه بشكل دقيق ليـتمكن مـن       ؤ على دراسة وتحليل أداء مر     المقّومتجبر   -٢

 .توزيعهم على الفئات بشكل صحيح
ومع ذلك فإنـه    . راف نحو الوسط أو األط    المقّومينتمنع احتمال ميل بعض      -٣

 :تييؤخذ عليها اآل
 .الة وجود أعداد كبيرةصعوبة استخدامها في ح) أ(
 .عدم توضيح نواحي القوة والضعف في أداء الموظفين) ب(

وتعتبر هذه الطرق من أكثر الطرق المستخدمة شـيوعاً،         : الطريقة البيانية  -د
وفي هذه الطريقة يتم حصر     . بسبب سهولة استخدامها والمميزات التي تتمتع بها      
 هاومسـؤوليات  واجبات وظيفته الصفات التي يجب أن تتوافر في الموظف لتأدية       

 تقدير مدى توافر هذه الصفات لدى الموظـف         مالمقيبشكل مناسب، ويطلب من     
ومدى تأديته لواجباته التي تقتضيها وظيفته، وذلك عن طريق استخدام مقيـاس            

تبة معينـة مـن     ويمثل كل قسم منها مر     أقسام،عدة   إلى   اًبياني لكل صفة مقسم   
 :ن هماايم نوعيالكفاءة ولهذا التق

 رقـم   يم من خالل األوصاف التقديرية، كما في الشكل       يالتق) أ(
 :  التالي)١(
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50          60            100    80    70                   
   ـاـــاـــــــــــــــــــاـــــــــاــــــا

 
 وصاف التقديريةالتقييم من خالل األ) ١(الشكل رقم 

ح يوّضيم من خالل األسلوب الوصفي وهو األكثر استعماالً، ألنه          يالتق )ب(   
بشكل دقيق مدى توافر الصفات في الموظف، ومدى قيامه بواجبات وظيفتـه            

 :التالي) ٢(رقم كما في الشكل 
 

 بة على العملالمواظ
   50               60                 70                       80                     100 

  ـــاــــــاــــــــــاــــــاــــــــــاـــــــ
   مواضب           عادي      حين الفرص      متغيب ألسباب         كثير التغيب           مت

  باستمرار           التغيب           ألسباب تافهة          للتغيب                  معقولة        
 

 التقييم من خالل األسلوب الوصفي) ٢(الشكل رقم 
 في هذا األسلوب على دراسة كل صفة على حدة بشكل دقيق،            المقّوموتقتصر مهمة   

ووضع  إشارة معينة على ما هو أكثر انطباقاً على الموظف، ويتم تكرار العملية لبـاقي                
تقدير النهائي الذي يعبـر عـن أداء        الصفات، وبعد أن يتم تقويم كل الصفات يستخرج ال        

 :)٣( كما في الشكل رقم الموظف على النحو التالي
  90        التعاون                          -   
  80         المواظبة على العمل            -   
  70         حسن التصرف               -   
       80            القدرة على التفكير          -   
  60                  معاملة الجمهور        -   

 ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ
                                             380   

 
  التقدير النهائي ألداء الموظف )٣( الشكل رقم 
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علـى عـدد     للتقديرات السابقة، وذلك بقسمة المجمـوع        يستخرج المتوسط الحسابي  ثم   
 تعبر عن أداء الموظـف      ثم تحول إلى قيمة وصفية    . العناصر التي يشتمل عليها التقييم،    

 :دة كما يليدحضمن فئات م
  ضعيف: درجة٥٠أقل من 

  مقبول: درجة٦٠-٥٠
  جيد: درجة٧٠-٦٠
  جيد جداً: درجة٨٠-٧٠
  ممتاز  : درجة١٠٠-٨٠

  درجة ٧٦ = ٥ /٣٨٠:  وفي المثال السابق يصبح أداء الموظف كما يلي
 :تيوتتميز هذه الطريقة باآل

 .يسهل استخدامها -١
 . تساعد على التحليل والوصف الدقيق ألداء الموظف -٢
 . تبرز نقاط القوة ونقاط الضعف التي تحتاج إلى تصحيح في األداء -٣
 . تستخدم في حالة وجود أعداد كبيرة أو صغيرة من الموظفين -٤
 ألنها تعتمـد علـى تحليـل الصـفات          تالئم تقويم أداء وظائف قطاع الخدمات،      -٥

 . تقويم أداء الوظائفهالشخصية الذي يقوم علي
 .الطرق الحديثة: ثانياً
 :االختيار اإللزامي -١

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الحديثة التي تهدف إلى تحقيق الموضوعية والعدالة             
 تصف أداء    حيث يتم بموجبها حصر عدد من العبارات التي        ،في عملية تقويم األداء   

الموظف لوظيفته وتقسم إلى مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ثنائيتين، وكـل            
 األولى تصف النواحي الحسنة في الموظف، واألخرى تصف         :ثنائية فيها عبارتان  

 :النواحي السيئة فيه على سبيل المثال
 .النواحي اإليجابية

                 .سريع الفهم -
   .سريع البديهة -
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 :سلبيةالنواحي ال
 .هاومسؤوليات  يعتمد على شخص آخر إلنجاز واجبات وظيفته،اتكالي -
 . ال يميل إلى التعاون مع زمالئه إلنجاز واجبات ومسؤوليات وظيفته -
 إحدى هذه الصـفات وهـو ال        مالمقي إذ يختار متاز هذه الطريقة بموضوعيتها،           وت

 ؟  في غير مصـلحته   ف أم   يعرف مدى أهمية كل منها، وهل اختياره في مصلحة الموظ         
م على دراسة أداء الموظف بشكل دقيق وإجراء أحكام تحليلية          يكما أنها تتميز بإجبار المق    

 .للعبارات، لمعرفة مدى مطابقتها لسلوك الموظف
 : ما يليى هذه الطريقة     لكن يؤخذ عل

 .المقوِّمتعقيدها وصعوبة فهمها من قبل  -١
 .ميم الثنائيات تصعندخبرة المهارة والحاجتها إلى  -٢
استياء بعض الرؤسـاء بسـبب       يؤدي إلى  عدم ضمان سرية قائمة األوزان     -٣

 .إجبارهم على االختيار
 : قوائم المراجعة -٢

 الوظائف، من أجل تحديد قائمـة   أنواعتعتمد هذه الطريقة على دراسة كل نوع من   
لعمل، من األسئلة تتضمن مجموعة من العبارات الوصفية التي تصف األداء الجيد ل           

ثـم   .عددها يتحدد وفق نوع الوظيفة وماهيتها     فهناك عدد معين من األسئلة،      وليس  
تحدد قيم عددية متفاوتة للصفات أو لألسئلة حسب أهمية كل منها للوظيفة، وتكون             

 اإلجابة على   مالمقّيهذه القيم سرية وال يطلع عليها أحد سوى اإلدارة، ثم يطلب من             
اه منطبقـاً علـى الموظـف       على حسب ما ير   )   أو  ال      نعم( باختيار  هذه األسئلة   

 :مثل)  ٣ (انظر الجدول رقم  يم أدائه،يالمراد تق
 عبارات وصفية تصف األداء الجيد للعمل)  ٣ (الجدول رقم 

     ال   نعم األســـــــــــــئلة
      + هل يحترم مواعيد العمل ؟

      +  هل يتم ما بدأ به  ؟
       + ؟هاومسؤولياتأداء واجبات وظيفته هل هو مخلص في 
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وبعد ذلك تقوم اإلدارة بجمع الدرجات التي حصل عليها الموظف وتحول إلى قيمة             
 :وتتميز هذه الطريقة بما يلي. وصفية لتعبر عن أدائه

 .سهلة االستخدام  -١
 . طويالً في تقويم األداءاًال تستغرق وقت -٢
 .تعطي فكرة واضحة عن أداء الموظف -٣
لخدمة، كما يمكن استخدامها فـي      ل استخدامها في وظائف قطاع ا     يفض -٤

 . بغض النظر عن عددهمالموظفينم ييتق
 : طريقة الوقائع الحرجة -٣

تعد من أحدث طرق تقويم األداء، حيث يتم بموجبها جمع أكبر عدد ممكـن مـن                
 أن يقـوم بمالحظـة أداء       المقّومالوقائع التي تؤثر في أداء الموظف، ويطلب من         

مرءوسيه بشكل دقيق ليحدد أياً من هذه الوقائع حدثت خـالل تـأديتهم واجبـات               
يم أداء الموظف على أساس عدد      يوبعد ذلك تقوم اإلدارة بتق    . هاومسؤوليات وظائفهم

 :وتمتاز هـذه الطريقة بأنها. الوقائع التي حدثت في أدائه
 .يميتقلل من عنصر التحيز في التق -أ
علـى   ) مالمقّي( اف، ألنها تجبر الرئيس المباشر      تحسن من مستوى اإلشر    -ب

مالحظة أداء مرؤسيه بشكل دقيق، وذلك من أجل تحديد أي من الوقـائع قـد               
 .حدثت في أدائهم لوظائفهم

 .تعطي فكرة واضحة ودقيقة عن أداء الموظف - ت
 : اإلدارة باألهداف-٤

 وأهـداف   تعتبر اإلدارة باألهداف نظام حركي يعمل على دمج أهداف المنظمـة           
ترك مع رئيسـه    يم األداء، ألن المرؤوس يش    يتقالمديرين، وتعتبر طريقة من طرق      

ثـل  وتتم. يم مدى تحققها  ي بتحديد األهداف وانتهاًء بتق    ءاًيم، بد يفي جميع مراحل التق   
 :التاليكخطوات منهج اإلدارة باألهداف 

 .يقوم المدير بوضع تصور لألهداف التي يجب تحقيقها -١
ع تصوراته  تطويى الموظف المعني، حتى يتمكن من       ور إل ينقل هذا التص   -٢

 ).التخطيط ( وخططه ووسائله لتحقيق األهداف التي وضعها المدير 



 ٥٥       رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 

 ).المشاركة ( مناقشة الرئيس للمرؤوس في تصوراته  -٣
إقرار خطة نهائية إلنجاز الهدف مع تحديد الوسائل واإلجراءات ومعايير           -٤

 .القياس والوقت المحدد لتحقيق الهدف
 .تنفيذ المرؤوس للخطة -٥
 .إعطاء التوجيهات الضرورية للموظف -٦
 .اجتماع المدير مع الموظف لقياس النتائج ومقارنتها بالمعايير الموضوعة -٧

يم األداء عند التطبيق العملي لإلدارة باألهداف على النحو         يويمكن تحديد خطوات تق   
 :التالي

 .تحديد مجاالت األداء الرئيسية ومعايير قياسها - أ
يد األهداف المنبثقة عن مجاالت األداء تلك، من خالل المشـاركة بـين             تحد - ب

 .الرئيس والمرؤوس
 .وضع خطة العمل وتنفيذها  - ت
 .الرقابة  - ث
 .التعرف على مدى التقدم في تحقيق األهداف  - ج

 
 . األداء تقييم مستويات ٢/٣

جـد  يم األداء المستخدمة، فال يو    يت فيما بينها حول عدد مستويات تق      تختلف المنظما 
 –ممتـاز   [ اتفاق على عدد معين من هذه المستويات، فهي تتراوح بين ثالثة مستويات             

 متوسط  – فوق المتوسط    – جيد   – جيد جداً    -ممتاز  [ وسبعة مستويات   ]  ضعيف   –جيد  
 ]. ضعيف – مقبول –

يجب أن يكون عدد مستويات التقييم مناسباً، بحيث يعكس الفـروق           أولى  فمن جهة   
داء العاملين، فال يفضل استخدام عدد قليل جداً من المستويات، وتجاهـل            الطبيعية بين أ  
 – جيد   –ممتاز  [ ستخدام ثالثة مستويات للتقييم مثالً      عية ألداء العاملين، كا   مستويات طبي 

المتوسط، وبالتالي يكـون هـذا       قد أغفل مستوى األداء المقبول و      فيكون بذلك ] ضعيف  
 يفضل استخدام عدد كبير جداً من المستويات حتى         ومن جهة أخرى ال   . المقياس متحيزاً 

ال يؤدي ذلك إلى صعوبة التفرقة بين حدود المستويات المسـتخدمة، كاسـتخدام سـبعة               
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 أقل من المتوسط    – متوسط   – فوق المتوسط    – جيد   – جيد جداً    –ممتاز  [ مستويات مثالً   
فرقـة بـين    ففي هذا المقياس سيكون من الصعب وضع حدود واضـحة للت          ]  ضعيف   –

  ].٣١٦-٣١٥م ، ١٩٩٦هاشم، [ مستوى األداء األقل من المتوسط واألداء الضعيف
    عدد مستويات األداء خمسة مسـتويات      الكثير من الباحثين أن يكون       يفضل ولذلك

   ].يالحظ   لم - ضعيف– جيد – جيد جداً –ممتاز [ 
حـدى  مات المختلفـة بإ    األفراد في المنظ   ويتم الوصول إلى المستوى النهائي ألداء     

  ]٣٢٥ -٣٢١م ، ١٩٩٦هاشم، :[  التاليتين طريقتينال
  
  Descriptive Methodالطريقة الوصفية لتقييم األداء : أوالً

يتم تقييم األداء في هذه الطريقة باألوصاف أو المراتب، بحيث تحدد عناصر تقييم             
ت كل عنصر مـن هـذه       األداء، ثم ُيعرف كل عنصر بالتفصيل، وتُحدد وتُعرف مستويا        

، وفي  العناصر، ويتم تقدير مستوى أداء كل فرد بتحديد مستوى أدائه بالنسبة لكل عنصر            
ـ            النهاية يكون التقدير الكلّي    ف  لمستوى أداء الفرد هو مستوى األداء الغالـب فـي مختل

 : التالي) ٤ (عناصر التقدير ويوضح ذلك الجدول رقم 
  لكل عنصرمستوى أداء الفرد ) ٤( الجدول رقم 

 عناصر التقييم مستــــــــــــويات العنصر

 ممتاز جيد جداً جيد متوسط ضعيف

   x   المهارة في أداء العمل

  x    المبادأة

    x  معاملة الرؤساء

   x   بة على العمللمواظا

   x   الشخصية

 جيد: التقدير العام لمستوى األداء 
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 عدد من األسئلة تحت كل       الوصفية، وفيه يصاغ   ر للطريقة كما أن هناك أسلوب آخ    
 هذا العنصر في شاغل الوظيفـة، ومـن         لتوضح مدى توفّر   ،عنصر من عناصر التقييم   
 :األمثلة على ذلك ما يلي

 القدرة علـى الـتعلّم  (   الذي يعني Mental Alertness   ة الذهنيةعنصر اليقظ
 طـرح أفكـار     -وبعد النظر  التصور   - قدرة على حل المشكالت    - ذاكرة قوية  -بسرعة
 :  األسئلة التالية لإلجابة عليهايمكن أن تطرح على المقّيموتحت هذا العنصر ). جديدة 

  شاغل الوظيفة الحقائق بسرعة ؟هل يدرك -
  للحفظ والتذكر ؟ قويةهل لديه ذاكرة -

  هل هو مهتم بطرح أفكار جديدة ؟ -

 مقها ؟ هل يظهر فهماً سريعاً ألية مشكلة ويصل فوراً إلى ع -

  هل يلتقط دائماً الفكرة السليمة للموضوع بسرعة ؟ -

 شف األخطاء والخلل بسرعة ؟ت هل يك -

وفي النهاية يتولى القائم بالتقييم تقدير مستوى األداء بالنسبة للعنصر في ضوء تعليمـات              
 :وإجراءات معينة وذلك بوضع التقدير المناسب كما يلي

 
  ).Quantitative Method( ء الطريقة الكمية لتقييم األدا:ثانياً

تستخدم في هذه الطريقة درجات حسابية ذات حد أقصى، ويتم ذلك بتحديد عدد من              
ستخدم هذه النقـاط فـي      وت. تمثل وزن العنصر  لكل عنصر من عناصر التقييم، ل     النقاط  
، باإلضافة إلى تحديد أوزانها، ومـا يخـص كـل            وتعريفها  مستويات كل عنصر   تحديد

وتساعد هذه الطريقة في تقدير مسـتوى أداء        . يات العنصر من النقاط   مستوى من مستو  
 . الفرد بتحديد مستوى أدائه لكل عنصر على حدة

  وفي النهاية يحدد التقدير الكلي لمستوى أداء الفرد في ضوء ما حصل عليه مـن               
 . أدناه) ٥ (فة ذلك انظر الجدول رقم ولمعر. نقاط في مختلف عناصر تقييم األداء
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 عناصر تقييم األداء ) ٥( الجدول رقم 
عدد  عناصر التقييم 

 النقاط

 مستويات العنصر

 – المهارة   -الدقة( جودة العمل   
 ).اإلتقان 

 
٣٥ 

  غير مـرضٍ  
  أبداً

 ١٥أقل من 

  أحياناً غير مرٍض
 ٢٠أقل من -١٥

  غالباًمرٍض
 ٣٠ أقل من -٢٠

  أحياناً ممتاز
 ٣٠ أقل من -٢٥

  دائماًممتاز
٣٥-٣٠ 

ال ينظر  ) اإلنتاج  ( كمية العمل   
  بل ،فقط إلى األعمال المنتظمة   

 إلــى مقــدار ، أيضــاًينظـر، 
السرعة فـي إنهـاء أعمـال       

 . إضافية أو طارئة

 
 
٣٠  

  تحت المعـدل  
  دائماً

 ١٢أقل من 

 أحياناً تحت المعدل 
 ١٨ أقل من -١٢

 عادة يحقق المعدل
 ٢٣ أقل من -١٨

عادة يزيـد عـن     
 المعدل 

 ٢٧ أقل من -٢٣

دائماً يزيد عـن    
 المعدل
٣٠-٢٧ 

إمكانية االعتماد على الموظف    
 – المبادأة   –اتباع التعليمات   ( 

ــت   ــاة التوقي ــة مراع  –دق
 )المواظبة على الحضور 

  
 
٢٠ 

ــى  ــاج إل يحت
 إشراف دائم

 ٨أقل من 

يحتاج أحياناً إلـى    
 متابعة 

 ١٢ أقل من -٨

ــن أن  ــادة يمك ع
 يعتمد عليه

 ١٥ أقل من -١٢

 إشراف  يحتاج إلى 
 بسيط
 ١٨ أقل من -١٥

ــه   ــد علي يعتم
 اعتماداً كلياً

٢٠-١٨ 

 –نحو المنظمـة    ( االتجاهات  
 – نحو الـزمالء     –نحو العمل   

 ) التعاون–نحو الرؤساء 

  
 
١٥ 

نادراً ما يساعد   
 أحداً

 ٥أقل من 

غالباً غير متعاون   
  منتقد لآلخرين–
 ٨ أقل من – ٥

غالباً ما يتعاون مع    
 اهتمام  –اآلخرين  

 اديع
 ١١ أقل من -٨

ــرض   ــادة يع ع
 خدماته 

 ١٣ أقل من -١١

ــر   ــام غي اهتم
 يحـث   –عادي  

اآلخــرين علــى 
 .العمل
١٥-١٣ 

 
على المستوى الثالث مـن     قد حصل   الذي يتم تقييم أدائه       رض أن الموظف  وإذا فُ 

   المستوى الرابع من عنصر كمية العمـل     ، وعلى )  نقطة مثالً    ٢٤( عنصر جودة العمل    
    المستوى الثالث من عنصر إمكانية االعتماد علـى الموظـف           ، وعلى )ثالً   نقطة م  ٢٥( 
)  نقطة مـثالً     ١٣(  المستوى الخامس من عنصر االتجاهات        وعلى ،) نقطة مثالً    ١٤( 

 :ط الكلية التي حصل عليها الموظف كالتالياحينئذ يكون عدد النق
 . نقطة٧٦ = ١٣+ ١٤+ ٢٥+ ٢٤

ء الكلي بمطابقة عدد النقط الكلية التي حصل عليهـا           تحديد مستوى األدا   عندها، يتم 
الموظف بجدول التقديرات الذي يحدد النقط المخصصة لكل مستوى، كما فـي الجـدول              

 :التالي ) ٦( رقم 
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 جدول التقديرات ) ٦( الجدول رقم 
 عدد النقط التقدير

  نقطة فأكثر٩٠ ممتاز

  نقطة٩٠ أقل من – ٨٠ جيد جداً

  نقطة٨٠  أقل من-٧٠ جيد

 ٧٠ أقل من – ٥٠ متوسط

  نقطة٥٠أقل من  ضعيف

 
، فإن  نقطة في مختلف العناصر    ) ٧٦( قد حصل على     ن الموظف في مثالنا   وبما أ 

ياً وهذه الطريقة الكمية تجمع بين كونها تقـديراً وصـف         ). جيد  ( هو  مستوى أدائه العام    
 سابقتها الوصفية، وإن كـان      ، وهي أكثر دقة من     نفسه  الوقت ورقمياً لمستوى األداء في   

 .ق لعناصر التقييم وتحديد أوزانهانجاحها يعتمد على االختيار والتعريف الدقي
وهذا النمط من المستويات هو الذي يستخدم في تقرير كفاءة الطالب الفصلي فـي              

: مثـل  كلية الملك خالد العسكرية، حيث يشتمل تقرير الكفـاءة علىعـددمن العناصـر            
 الطالب  مة، والمعلومات اإلدارية، والمعلومات التعليمية، ومستوى تحصيل      المعلومات العا 

م، وهو قائد الفصيل الذي ينتمـي       ي في المواد العسكرية واألكاديمية، ويقوم المق      العسكري
، بتقدير المستوى المناسب لكل عنصر من العناصر السابقة ثم يجمعها           ، عادة إليه الطالب 

ممتاز، : [ يستحق أحد التقديرات التالية     بحيث هذا التقرير،  العام في     الطالب ويقدر مستوى 
في األمـور   ه  عامة عن ال ه باإلضافة إلى كتابة مرئيات    ]جيد جداً، جيد، ضعيف، لم يالحظ       

  .التي ال يشملها التقرير
 
 . ونظام تقييمهكلية الملك خالد العسكرية التعليم والتدريب في نظام  ٢/٤
      .ب في كلية الملك خالد العسكرية نظام التعليم والتدري٢/٤/١

 بتعلـيم   ضـطلع ة مؤسسة علمية عسكرية عاليـة، ت       تعد كلية الملك خالد العسكري    
الطالب الالئقين عسكرياً وتدريبهم وإعدادهم ليحوزوا على الصفات الضـرورية التـي            
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تؤهلهم للخدمة ضباطاً في وحدات الحرس الوطني، كما أنـيط بهـا تأهيـل الضـباط                
 . يين عسكرياًالجامع

 وتهدف إلى إعداد الطالب تربوياً وعسكرياً وعلمياً وبدنياً، واالرتقـاء  بكفاءتـه             
وقد حدد نظـام الكليـات العسـكرية الصـادر          . إلى أعلى المستويات  القتالية واإلدارية   

هـ ثالث سلطات تعمل على     ١٣/٧/١٣٩٧ وتاريخ   ٥٠/ بالمرسوم الملكي الكريم رقم  م     
 -:ف هيتحقيق هذه األهدا

 .وهو السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة لها: المجلس األعلى للكلية -١
وهو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامـة التـي يقرهـا            : مجلس الكلية  -٢

 .المجلس األعلى للكلية
وهو الذي يتولى جميع قرارات مجلس الكلية، ويصـدر األوامـر           : قائد الكلية  -٣

سير العمل بالكلية، ويتم تعيينه وتحديـد صـالحياته         والتعليمات التي تتضمن    
 .بقرار من الوزير

 بشـقيه األكـاديمي      في كلية الملك خالد العسـكرية       والتدريب تتمثل مهمة التعليم  و
، في تزويد الطالب بما يلزم من العلوم العسكرية وغيرها من العلوم اإلنسانية             والعسكري

 التعليم بشقيه   ويهدف. شخصية القائد الناجح  لوالتطبيقية ليحوز على الصفات الضرورية      
 : ما يليفي  عدد من األهداف، يمكن إجمالها إلى تحقيقالعسكري واألكاديمي

تتمثل في تنمية الشعور بالواجب في نفس الطالب لتأكيـد          : أهداف دينية  -١
االً في الحرس    ليكون عضواً فعّ   ؛الصفات األخالقية واالنضباط العسكري   

 . الوطني
تتمثل في تزويد الطالب بالعلوم العسكرية وغيرهـا مـن          : ميةأهداف عل  -٢

العلوم التطبيقية ليتمكن من المساهمة في خدمة البحث العلمي وتطـوير           
 .المجتمع

 زرع أصول التربية العسـكرية الصـحيحة،        تمثل في ت: أهداف عسكرية  -٣
وترسيخ قواعد االنضباط العسكري في الطالب، وتنمية الملكات القياديـة          

باعتبار ذلك بمثابة القاعدة والمنطلق لتأصـيل الـروح العسـكرية           لديه،  
 .العالية التي تمثل أهم ركائز الكفاءة القتالية
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تتمثل في رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطالـب، مـن           : أهداف بدنية  -٤
خالل التمرينات اليومية، واألنشطة األخرى، لما يمثله ذلك مـن أهميـة            

 .قصوى في إعداده عسكرياً
يتم تحقيق هذه األهداف من خالل مناهج الكلية، واألنشطة الالمنهجية األخرى، و

التدريب العسكري، وقسم العلوم اإلنسانية، وقسم العلوم، وكتيبة : التي يشرف عليها
 :  كما يلي،الطلبة
 يرتبط التدريب العسكري بقيادة الكلية مباشرة، وتـتلخص         :التدريب العسكري  -١

.  العملية التدريبية نظرياً وعملياً ليخدم مهام الكليـة        مهمته في تخطيط وتنسيق   
لطالـب خـالل ثـالث      ا هويقوم باإلشراف على المنهاج العسكري الذي يدرس      

باإلضافة إلى مـادة    ،  ) مادة دراسية    ٢٦ (سنوات دراسية، والذي يشتمل على      
: التربية البدنية التي تتم في الوقت الالمنهجي، وكذلك أربع مواد مساندة هـي            

حيـث يـتم    ،  التمارين الميدانية، والزيارات، ووقت القائد، وإجراءات التخرج      
،  والجماعيـة  التركيز في المستوى األول علـى مـواد المهـارات الفرديـة           

والخريطة، واإلسعافات األولية، و يتم تدريب التكتيك في المسـتوى الثـاني،            
وى الثالـث   والفصل الدراسي األول من المستوى الثالث، بينما يخصص المست        

 .لتدريب المواد ذات العالقة بفنون القيادة وواجبات األركان
يرتبط قسم العلوم اإلنسانية من الناحية اإلدارية بمساعد        : قسم العلوم اإلنسانية   -٢

تأسـيس الطالـب عقـدياً،       وتتلخص مهمته في  . قائد الكلية للشئون األكاديمية   
 اإلنسانية المقررة في الكليـة،      وذهنياً، وفكرياً، من خالل قيامه بتدريس العلوم      

 .دراسـية  موزعة  على ثالث سنوات      مواد أكاديمية   )١٠( والتي تتكون من    
العربيـة  ( الثقافـة اإلسـالمية، واللغـات        الكريم، القرآن: وهذه المواد هي  

والقانون، واإلدارة العامة، واالقتصاد، وعلم النفس، والتـاريخ،        ) واإلنجليزية  
 . والجغرافيا

 يرتبط من الناحية اإلدارية بمساعد القائد للشـئون األكاديميـة،           :لعلوم  قسم ا  -٣
 وتتلخص مهمته في تزويد الطالب بمحصلة كافية من أساسيات فروع العلـوم           

مواد علمية موزعة على ثالث سنوات       ) ٦(  يقوم بتدريس    إذ المختلفة،   البحتة
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األحياء، الجيولوجيا،  الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات،    :  هذه المواد هي   .دراسية
 .الحاسب اآللي

تتمثل مهمتها في إعداد الطالب تربوياً وعسكرياً، توطئة لتأهيله   : كتيبة الطلبـة   -٤
 ) ٦( وتتكون الكتيبة مـن     . علمياً، وقيادياً للعمل كضابط في الحرس الوطني      
فصائل، وكل فصيل    ) ٥-٤( سرايا حسب عدد الطلبة، وكل سرية تتألف من         

 من الحضائر، بحيث تشكل مجتمعـة المسـتويات الدراسـية           يتكون من عدد  
وتركز الكتيبة على الجوانب النفسية، والمعنويـة بوصـفها الركـائز            .الثالثة

 من خالل  على العملية التدريبية،     باإلشراف  القتالية، حيث تقوم   األساسية للكفاءة 
 . الكليةكل ما يحدث للطالب، أو يحدث منه طيلة وجوده فيلصيقة للامتابعة ال

 كليـة الملـك خالـد       لطـالب قييم األداء العسكري واألكاديمي     تنظام   ٢/٤/٢
 .العسكرية

 عدداً من األنظمة التي تسهم مجتمعة في تقيـيم أداء           تتبع كلية الملك خالد العسكرية    
 :الطالب عسكرياً وأكاديمياً وإدارياً، وفيما يلي عرض لهذه األنظمة

 
  : نظام االختبارات-أ

 يبلغ مجموع إذ،  في منهاجها العسكري واألكاديميلية نظام الساعاتتتبع الك
) ٦٤( وساعة للمواد العسكرية، ) ٧٠ (، منها ساعة) ١٣٤(  عند التخرجالساعات 

 ) ١٠٠( تكون درجة االختبار الكاملة لجميع المواد و. ساعة للمواد األكاديمية
 االختبار يعتبر مكمالً درجة في ) ٦٠( والطالب الذي يحصل على أقل من ، درجة

 ويتم حساب الدرجات التي يحصل عليها .في تلك المادة ويعقد له اختبار دور ثاني
 :الطالب في المواد العسكرية أو األكاديمية كما يلي

 تها الدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار إلى نقاط، وذلك بقسـم              تحّول
 :كما في األمثلة التالية. ررة للمادةمضروبة في عدد الساعات المق ) ٢٠(  على

 :أمثلة تحويل الدرجة إلى نقاط
 .ساعتان ) ٢( وساعات المقرر  ) ٩٠( الدرجة ) ١(

 . نقاط٩ = ٢ X ) ٢٠ ÷ ٩٠= ( إذاً النقاط 



 ٦٣       رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 

 .ساعة واحدة ) ١( وساعات المقرر  ) ٩٩( الدرجة ) ٢(
 . نقظة٤,٩٥ = ١ X ) ٢٠ ÷٩٩= ( إذاً النقاط 

 .ساعتان ) ٢( وساعات المقرر  ) ٥٤( الدرجة ) ٣(
  ).٦٠( أي هناك رسوب في المادة، ألن درجة النجاح من 

  . نقطة٣ ) = ٢ X ١,٥= ( إذاً النقاط 
 

 :   ويتم احتساب نجاح ورسوب وإكمال الطالب، كما يلي
على األقل من العالمات    % ) ٦٠(  طالب حصل على نسبة      كل. النجاح  )١( 

ُيَعدُّ ناجحاً وينقل   ) االنضباط  ( ا في ذلك السلوك والمواظبة      المقررة لكل مادة بم   
  .إلى السنة الدراسية التالية

مـن  % ) ٦٠(  إذا حصل على نسبة أقل من        مكمالًُيَعدُّ الطالب   . اإلكمال  )٢( 
، علـى أن ال     )االنضـباط    ( والمواظبةالعالمة المقررة ألي مادة،عدا السلوك      

 .   السنة الدراسيةفينصف المواد المقررة عدد مواد اإلكمال عن  يزيد
 : ويعيد السنة الدراسية في األحوال التاليةراسباًُيَعدُّ الطالب . الرسوب  )٣( 
من أيام  % ) ٣٠(  يتخلف عن الدراسة لمدة تزيد عن الذيالطالب  - أ

 .الدراسة المقررة
 . الذي يكمل في أكثر من نصف المواد الدراسيةالطالب - ب
فـي مـادة السـلوك      % ) ٦٠( صل على نسبة أقل من       الذي يح  الطالب - ت

 ).االنضباط العسكري ( والمواظبة 
 .  الذي لم يحصل على نسبة النجاح في الدور الثانيالطالب - ث
للمادة وفي حالة  ) ١٠٠(  الثاني في التصحيح من الدور عالمة تحسب  )٤( 

 . في المادة فقط)درجة ٦٠ ( النجاحنجاح الطالب يرصد له عالمة 
 في المواد التي أخفقوا فيها في موعد المكملين اختبار الطالب يجري  )٥ (

 . التاليالعامأقصاه قبل أسبوع من بدء الدراسة في 
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 في مواد اإلكمال    ارهم يكملون في السنة النهائية يتم اختب      الذين الطالب  ) ٦( 
ملحقـاً  من ينجح منهم ُيَعدُّ      اختبار الدور الثاني، و    فيضمن زمالئهم اآلخرين    

 . من آخر متخرج في الدور األولبدءاً أقدميتهم تُنَظّمالدورة، وب
 

  :المعدلو التقدير  ) ٧( 
و النقاط  وفق نظام الدرجات الفصلي والعام التقديريتم حساب : التقدير) أ ( 

 : أدناهوالتقديرات
 

 نظام الدرجات والتقديرات ) ٧ ( رقم الجدول
  )ةالدرج ( النقاط الرمز الدرجة م

   ٢٠ 

 العام التقدير

 ممتاز ٥ إلى ٤,٥ أ ١٠٠ إلى ٩٠ من .١

  مرتفعجداً جيد ٤,٥ إلى أقل من ٤,٢٥ +ب ٩٠ إلى أقل من ٨٥ من .٢

 جداً جيد ٤,٢٥ إلى أقل من ٤ من ب ٨٥ إلى أقل من ٨٠ من  .٣

 مرتفع جيد ٤ إلى أقل من ٣,٧٥ من +ج ٨٠إلى أقل من ٧٥ من  .٤

 جيد ٣,٧٥ إلى أقل من ٣,٥٠ من ج ٧٥من  إلى أقل ٧٠ من  .٥

 مرتفع مقبول ٣,٥٠ إلى أقل من ٣,٢٥ من +د ٧٠ إلى أقل من ٦٥ من  .٦

 مقبول ٣,٢٥ إلى أقل من ٣ من د ٦٥ إلى أقل من ٦٠ من  .٧

 راسب ٣ من أقل هـ ٦٠ إلى أقل من صفر من .٨

 
 :يتم حساب المعدل التراكمي والفصلي كما يلي: المعدل) ب ( 
 

  لنقاط المواد المنهجيةالكلي المجموع  = التراكمي المعدل ) ١ (
  لساعات تلك الموادالكلي العدد            
  النقاط الفصلية مجموع=  المعدل الفصلي  )  ٢  (

  الفصليالساعات مجموع           
 :والمثال التالي يوضح كيف يتم حساب المعدل الفصلي لخمس مواد دراسية
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 مثال لحساب المعدل الفصلي ) ٨( م الجدول رق
 النقاط التقدير الدرجة عدد الساعات المعتمدة المقرر

 ٦,٥٠ +د ٦٥ ٢ .أمن داخلي. ١

 ٤ ب ٨٠ ١ .تاريخ عسكري. ٢

 ٨,٥٠ ب ٨٠ ٢ .ثقافة إسالمية. ٣

 ١٣,٥٠ أ ٩٠ ٣ .كيمياء. ٤
 ٧ ج ٧٠ ٢ .لغة إنجليزية. ٥

 ٣٩,٥٠    ساعات١٠ المجموع
 

 . مجموع الساعات الفصلية÷مجموع النقاط الفصلية = عدل الفصلي إذاً الم
      =   ٣,٩٥ = ١٠ ÷ ٣٩,٥٠ 

 ).جيد ( ويكون التقدير لهذا المعدل 
 
  تقييم األداء  - ب

يم األداء العسكري واألكاديمي لطالب كلية الملك خالد العسكرية يتعد عملية تق
ة الطالب على أداء واجباته، والتأكد من  من معرفة قدرتُمكّنالوسيلة المناسبة التي 

وهي تهدف إلى الحصول . سلوكه، وتصرفاته اليومية، ومدى التحسن الذي يطرأ عليه
على معلومات واقعية وصادقة عن أدائهم ألنشطتهم المنهجية، والالمنهجية، ويتم ذلك 

       تقارير  وال،)أ (  التي تم ايضاحها في الفقرة عن طريق نظام االختبارات الفصلية
ابعة  كتيبة الطلبة من خالل المتتعّدهاالتي ) والفصلية، والسنوية  اليومية، واألسبوعية،( 

، وكذلك أثناء التمارين واألنشطة التي  في كل مواقع الكليةوجودهاللصيقة للطالب أثناء 
 عسكري، قام الباحث في هذه الدراسة بتقسيم أداء الطالب إلى أداءوقد . تتم خارج الكلية

 : يم األداء العام للطالب، وذلك كما يلييوأداء أكاديمي من أجل تسهيل عملية تق
 : يمه من خالل المعايير التاليةيويتم تق: األداء العسكري :أوالً

يتم تقييم الطالب في المواد العسكرية البالغ        :درجة الطالب في المواد العسكرية     -١
تساب الدرجات التي يحصل عليهـا      مادة دراسية، من خالل اح     ) ٢٦( عددها  
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في هذه المواد وتحويلها إلى نقـاط، ومـن ثـم معرفـة المعـدل الفصـلي،                 
 .وتقديرالطالب، كما يوضح ذلك نظام االختبارات الذي أشرنا إليه سابقاً

تقوم كتيبة الطلبة بإعداد تقرير كفاءة  .درجة الطالب في تقرير الكفاءة الفصلي -٢
 التقرير على عدد من العناصر المهمة التي ويشتمل هذا. فصلي لكل طالب

مالة، الز( : ومن هذه العناصر. تبين مدى كفاءة الطالب القيادية واإلدارية
 قائد الفصيل بإعداد هذا التقرير من خالل ويقوم ).القيادة، القيافة، التعاون

أثناء  ميع تحركاته داخل الكلية وخارجهاالمتابعة اللصيقة للطالب في ج
ن واألنشطة الالمنهجية التي تتم خارج الكلية، ثم يقوم برفعه إلى قائد التماري

رفعها إلى قيادة كتيبة ل دوره بمراجعة هذه التقارير تمهيداًالسرية الذي يقوم ب
وتَُعد هذه التقارير بمثابة سيرة ذاتية للطالب . الطلبة في نهاية كل فصل دراسي

وقد . للطالب عند تخرجه من الكليةداخل الكلية، ُيَعد بموجبها تقرير نهائي 
ب، من أجل العسكري للطالاعتمد الباحث على هذا التقرير كأحد معايير األداء 

 مسؤوليات الكليات العسكرية من الطالب في قتوضيح، ما يقع على عوات
إدارية، وقيادية، وتدريبية تسهم في االرتقاء بأدائهم العام،  باإلضافة إلى 

كاديمي، والعسكري، وهم بذلك يختلفون عن طالب التحصيل العلمي األ
 .الجامعات والكليات المدنية األخرى

تتميز الحياة العسكرية عمومـاً باإلنضـباط        .درجة االنضباط السنوي للطالب    -٣
وهذا ما يميزها عـن الحيـاة       .الوقت، والسلوك، واألخالق  : وااللتزام التام في  

ة عموماً، فإن حيـاة الطالـب فـي         وإذا كان هذا واقع الحياة العسكري     . المدنية
الكليات العسكرية تَُعد أكثر انضباطاً والتزاماً، ويتضح ذلك من خالل بـرامج            

سـاعة   ) ٢٤( األنشطة المنهجية والالمنهجية التي تشغل وقت الطالب خالل         
 مشـغوالً بهـذه      كله  وقته أيام في األسبوع، بحيث يصبح     ) ٥( يومياً، ولمدة   

 .صالة الفجر إلى وقت النوماألنشطة من القيام ل
نضباط الطالب من خالل التزامه بأداء هذه األنشطة والبرامج بالشـكل           ويتم تقييم ا  
 :المطلوب كما يلي
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إقرارها من  دة التي تم    تقوم كتيبة الطلبة بوضع قائمة بالمخالفات والجزاءات الموحّ       
ا والفصـائل، وتشـتمل   لكليات العسكرية، وتُعممها على قادة السرايقبل المجلس األعلى ل 

نوع المخالفة، والعقوبة المقررة لتلك المخالفة، وحسم درجات معينـة          : هذه القائمة على  
ويقوم قـادة السـرايا     . ، وصالحية توقيع تلك المخالفة    واظبة أو القيادة  من السلوك أو الم   

 والفصائل بمتابعة أداء الطالب لهذه األنشطة والبرامج، وتسجيل كـل المخالفـات التـي             
فـات  يرتكبها الطالب يومياً، وإيقاع العقاب المناسب لهذه المخالفة حسـب قائمـة المخال            

.  هذه المخالفة من درجات السلوك أو المواظبة أو القيـادة          المذكورة، وحسم ما يتفق مع    
ب خالل السنة   وفي نهاية السنة تجمع الدرجات التي تم حسمها على جميع مخالفات الطال           

  .  جة، والمتبقي هو درجة الطالب في االنضباط العسكريدر ) ١٠٠(  من وتطرح
 
ساعة  ) ٦٤( يشتمل المنهاج المدني ـ كما ذكرنا سابقاً ـ على   :  األداء األكاديمي:ثانياً

سنوات دراسية، ويتم تقييم أداء الطالب في هـذه          ) ٣( مادة خالل    ) ١٦( موّزعة على   
   .ه سابقاًاالختبارات الذي أشرنا إليالمواد حسب نظام 

 
 .بين القيم الشخصية ومستوى األداء العالقة -٣

من خالل اطالع الباحث على أدبيات القيم الشخصية، ومدى تأثيرها على سـلوك             
األفراد والجماعات، اتضح وجود عالقة قوية بين القيم الشخصية التي يؤمن بها األفـراد     

ملها اإلنسان تتأثر بأفكاره ومعتقداته     ن القيم التي يح   إذ أ "  حياتهم وعالقاتهم    و سلوكهم في  
التي يكتسبها من المحيط االجتماعي ومن عمليات التنشئة االجتماعية ومـن الخبـرات             

" لوكه وأخالقه وعالقاته االنسانية   وهذه القيم تُؤثر تأثيراً واضحاً في س      . والتجارب السابقة 
  ].٥١٥، م١٩٩٩الحسن، [ 

، من خالل معرفة تأثير القيم في سـلوك         وفيما يلي سوف نتحدث عن هذه العالقة      
األفراد والجماعات بشكل عام ، ثم نتحدث في المطلب الثاني عن تأثير القيم الشخصـية               

 .في أداء المنظمات سواء كانت حكومية أو خاصة
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 .عيا تأثير القيم الشخصية في السلوك الفردي والجم٣/١
تباطاً وثيقاً بسـلوك الفـرد،      ترتبط ار تنطلق هذه الدراسة من كون القيم الشخصية        

إن القيم هي محددات    " ويشير إلى هذا المفهوم حيدر حيث يذكر        . وأنشطته التي يمارسها  
  ].٩٦ ، م١٩٩٤حيدر، "[ لسلوك الفرد وأفعاله 

 باتجاه ما تتطلبه هـذه القـيم مـن          ،هزيحف الفرد، ودفعه وت   هيوجوتعمل القيم على ت   
حسب أهميتها فيمـا يعـرف      ا يؤمن به من قيم      م حيث يقوم كل فرد بترتيب       .سلوكيات

  هذه  التي تعمل على تحقيق    ، والسلوكيات  ثم يختاراألنشطة  ،)نسق القيم   ( بالبناء القيمي أو  
ن القيم تعتبر الموجـه     إ " :هقولب،  ) عيسى (ويدعم هذا االتجاه    .  وفق تدرج أهميتها   القيم

في الدافعية والسلوك المشـبع     األساسي لحياة الفرد ومن ثم سلوكه، فهي تشكل األساس          
لها، ولذا فإن فقدان القيم أو عدم اإلحساس بها أو عدم التعرف عليها، يجعل الفرد يندمج                

"  لعدم إدراك جدوى ما يقوم به من أفعال          وائية ويسيطر عليه اإلحباط التام    في أفعال عش  
  ].١١٠، م١٩٨٤عيسى، [ 

 مجموعة القيم السائدة عند شخص       حسين، فهو يرى أن    ، أيضاً، ويدعم ذلك االتجاه   
 غوط اجتماعية تؤثر في سلوك الفـرد      ما أو في جماعة من الجماعات تشكل مجموعة ض        

 يعمل الشخص الذي تسود عنده      ، فعلى سبيل المثال   .في سلوك الجماعة تأثيراً مباشراً    أو  
 والحيـاة  القيم الدينية على تحقيق ما تتطلبه هذه القيم، فيختار أساليب سلوكية في العمـل         

  ]. ٢٧، م١٩٩٣حسين، [ نسجم مع تلك القيم  ت
 في القـيم التـي       فهم يرون   ) وأدلر باير، و توفلر،  ( كما يدعم هذا التوجه كل من       

فعندما يؤدي الشخص سلوكاً معينـاً،       . األشخاص عوامل هامة محددة لسلوكهم    يؤمن بها   
ه يفعل هذا وفـي ذهنـه أن        آخر، فإن  له على سلوك أو مسار     أو يختار مساراً ما مفضالً    

 إنما يساعده على بعض من قيمه أفضل من السلوك           الذي اختاره  السلوك أو المسار األول   
 . ]  ٣٧، م١٩٨١ حسين،  [اآلخر

 حيث يرى أنه يمكن مالحظة أثر القيم         ) حمزة( وفي هذا السياق يورد حافظ رأي       
القيمة االقتصادية أن يتـزوج     في السلوك في الحياة العملية، فإذا أراد شخص تسود عنده           

مثالً فإنه سيسأل أوالً عن المركز المالي لمن يبحث عنها، وربما ال يلتفت إلى جمالها أو                
 مادي،  عائدله أكبر   فِّر  وُييبحث عن العمل الذي     الخ ، وإذا أراد أن يعمل فإنه         …ثقافتها
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م كل شيء في    ّيقمن وراء صداقته، وهو في حياته ي       يصادق من يستفيد     وإذا صادق فإنه  
  ].٢٢٢، م١٩٩٧حافظ وسليمان،  [ ضوء القيمة االقتصادية السائدة عنده

وجيه سلوك األفراد   موضوع القيم، في ت   لتضح األهمية القصوى    تمن خالل ما سبق     
 واألعمال التي تتفق مـع      سوف يتجه تلقائياً إلى السلوكيات     تبين أن الفرد     إذوالجماعات،  

ما أن القيم تعد موجهـات للسـلوك        بو. رتيب النسق القيمي لديه    وفق ت  قيمه األكثر أهمية  
له، فإنها تقوده إلى إصدار األحكام على الممارسات العملية، التي يقوم بها الفرد              وقاعدة

 يحكـم    مع قيمه فإنـه     يتعارض اًمن ناحية الصواب أو الخطأ، بمعنى أنه إذا سلك سلوك         
 يتوافق مع قيمـه     اًصحيح فإذا سلك سلوك   على هذا السلوك بالخطأ ولن يكرره، والعكس        

 .  يكرر القيام به طمعاً في المكافأةفإنه
لفرد يغير  أن ا )  هوفالندوهل ، وسكز ،      ( :وفي هذا السياق يقرر السلوكيون مثل     

حساس باأللم عند اإلشباع نتيجة     اإل وفق ما يترتب على سلوكه من        قيمه، وأحكام سلوكه  
لمرغوب فيه إذا   والسلوك القيمي ا  . اإلشباع نتيجة المكافأة  حساس بالمتعة و  اإلالعقاب، أو   

 ذلك يؤدي إلى تقوية السلوك القيمي غير المرغوب فيـه، وهـذا مـا    فإّنما عزز سلبياً    
ن العالم غير آمن، وال يشـبع       أيؤدي إلى تغيير نظرة الفرد نحو العالم، لذلك يرى الفرد           

 من قيمه تجنباً لإلحساس باأللم      يغّير الفرد   وعلى هذا فإن  . آمن بها حاجاته وفق القيم التي     
وإذا ما حصل الفـرد علـى تعزيـز    . وعدم األمان نتيجة للتعزيز السلبي لسلوكه القيمي 

إيجابي على سلوكه القيمي الجديد، فإنه سيكرر ذلك السلوك، انطالقا من أن الفرد يـتعلم               
  ].٧٢، م٢٠٠١وحيد، [  االرتباط والتعزيز تغيير قيمه بواسطة عمليات

 
 . تأثير القيم الشخصية في أداء المنظمات٣/٢

لقيم التي يؤمنون بهـا، مثلمـا       ، با إيجاباًو سلباً   ، يتأثر أداء األفراد والمنظمات ألعمالهم    
دافعـاً  تعتبر موجهاً و    - كما أسلفنا  -القيمف. يتأثر بالنظريات اإلدارية والمبادىء العلمية    

    .نتاجوزيادة اال  إتقان العملعلى ومحفزاً
 :، إلى العالقة بين األداء والقيم فيما يلي )جوردان ومندل( وقد أشار 
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يتوقع أن يكون   : قد ينظر إلى العالقة بين القيم واألداء على النحو التالي          " 
وعلـى  . أداء الفرد منسجماً ومتسقاً مع قيمه وذلك في كل الظروف العادية          

يم االستقاللية فـي العمـل سـوف        سبيل المثال فإن األفراد الذين يحملون ق      
وإذا عجز الموظفون عن تحقيق     . يتصرفون على نحو يحقق تلك االستقاللية     

المكافآت ذات القيمة لديهم من خالل العمـل فـإن نوعيـة األداء سـوف               
فالموظف . وتساعد القيم الموظفين على تركيز جهودهم وتوجيهها      . تنخفض

اً أكثر من اهتمامـه باألمانـة قـد         الذي يهتم بالراحة ويعطي لها وزناً كبير      
  ".يعتذر عن الذهاب للعمل بحجة المرض، ثم يذهب لصيد السمك 

 . ]٢٤-٢٣ م،١٩٨١مندل وجوردن، [ 
في القيم الشخصية والتنظيمية التي تتبناهـا، بـاختالف         تختلف    المنظمات  كما أن 

 يتأثر بالقيم والعادات    إن السلوك اإلداري  "  المجتمعات التي تعمل فيها، وتتأثر وتُؤثر فيها      
وإذا كانت األنماط السلوكية المتأثرة بالعلم ومبادئه،       . كتأثره بالنظريات والمبادىء العلمية   

تتماثل في المجتمعات والبيئات المختلفة، فإن األنماط السلوكية المتأثرة بالقيم واألخـالق            
" ة واالجتماعية الشائعة فيها   المجتمعية تختلف وتتباين تبعاً لتباين القيم والمعايير الحضاري       

  ].٢٠، م١٩٨٦الكبيسي، [ 
ن لكل منظمة ثقافة تنظيمية خاصة بها، وأن هذه الثقافة تتأثر بقيم األفراد              فإ ولذلك 

ويشير إلى ذلك نتائج الدراسة التي أجراهـا        . العاملين فيها، وخاصة فئة القادة والمديرين     
الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشـركة      : اهيجان على عينة مكونة من منظمتين هامتين هم       

القيم التي تم قياسها باستخدام مقياس القيم التنظيمية،        : سابك، حيث أشارت نتائجها إلى أن     
، وترجمـه إلـى     )م  ١٩٩٠(  الذي أعده كٍل من ديفد فرانسيس و مايكل وودكوك عـام          

، العدالة، الصفوة، القانون    الدفاع، القوة، الفعالية، الكفاءة   [ العربية الباحث نفسه وهي قيم      
تُعـد مـن القـيم      ] والنظام، فرق العمل، التنافس، استغالل الفرص، االقتصاد، المكافأة         

كما أنه من الممكن أن تُلمس . األساسية لدى المديرين، وبالتالي في ثقافة هاتين المنظمتين     
ه المادية، واللغـة    المبنى، ومحتويات ( آثارقيم المديرين في الظواهر الملموسة والتي تشمل      

والقرارات المتخذة ، إلى جانب نماذج السلوك )المستخدمة بين األفراد والقصص المروية  
   ].   ٢٥-٢١، م١٩٩٢هيجان، [ 
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 تتكـون مـن     والتي  أن ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد       سبق، يتضح، مّما و  
ـ  لنظام الجغرافي، وال  النظام االجتماعي، والنظام السياسي، وا     ي، تتفاعـل مـع     نظام التقن

، والتنظيمية السائدة فـي المنظمـات       الشخصيةم  ض فينتج عنها مجموعة القي    بعضها البع 
  .بصفتها منظمات مفتوحة تُؤثر وتتأثر بالبيئة الخارجية

 الذي تعمل   ، حيث يذكر أننا عندما نحلل المجتمع       ) لحسن  ( المعنى ويشير إلى ذلك  
مثل النظام االجتماعي الذي يتعلق بـالقيم       :  من النظم   نجده يتكون من عدد    فيه المنظمات 

الـذي يتعلـق    ) التكنولـوجي   ( االجتماعية، والعقائد والتقاليد، والمثل العليا، والنظـام        
ومدى استغاللها واالستفادة منها، والنظام الجغرافـي المتعلـق    ) التكنولوجية   (بالنواحي  

والنظام السياسي ونوعه وأثره علـى      بالمناخ وطبيعة األرض ومدى استغالل مواردها،       
وإذا كانت المنظمة الحديثة تتصف بكونها نظاماً مفتوحاً أي تتـأثر           . التغيير وخط سيره  

وتؤثر في البيئة الخارجية، فإن هذه النظم تتفاعل فيما بينها وتتبادل التأثر، فـإذا أردنـا                
لمتغيرات الداخلية فقط   دراسة المنظمة دراسة دقيقة، فإنه يجب أن ال نتوقف عند دراسة ا           

بل يجب أن تشمل دراسة     ). الخ  …البناء التنظيمي، نظام العمل، توزيع االختصاصات       ( 
 لحسـن،   [فهم العوامل البيئية الخارجية المؤثرة في عمل المنظمة وانعكاسـاتها عليـه           و

 . ] ١٩٠-١٨٨، م١٩٩٢
صدر، أو ثقافة   وتختلف الثقافة من مجتمع إلى آخر من حيث كونها ثقافة ربانية الم           

 تشتمل على قيم إنسانية      كالثقافة اإلسالمية  مصادرها بشرية، فالثقافة التي مصدرها رباني     
 طبيعة الثقافة من حيث كونها ربانيـة أو          "، وهذا ما يؤكّد أن    واجتماعية وأخالقية  نبيلة   

فة، وهي  بشرية، لها أثر فاعل وحاسم في نوعية القيم والمعايير التي تتشكل منها تلك الثقا             
مسـعود،  [  "عليهـا األفـراد      ج  السلوك التـي در    ذات أثر حاسم في أنماط       بالنتيجة  
 ].  ٥٣ ،م١٩٨٨

 إذثقافتـه،   و  حضـارته  أساسيشكل الدين اإلسالمي    الذي  وفي المجتمع السعودي    
 من أهم   هذه القيم تعد  و . لبعض منها فيما سبق     الباحث  التي تطرق   النبيلة، قيماليستمد منه   

فتأمرهم بإتقان العمـل،     ،لدى العاملين ألنها تتطلب الرقابة الذاتية      ؛ والعمل السلوكدوافع  
األلبـاني،   ) [ يتقنـه إن اهللا يحب إذا عمل أحـدكم عمـالً أن            ( :ρقال رسول اهللا    كما  

  ].١٠٦، م١٩٨٧
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حيث يذكر أن العقيدة اإلسالمية تدعوا إلى العمل واالجتهاد         ،  غياثويشير إلى ذلك    
 .  ]١٦١م، ١٩٩٣غياث، [ نهفيه وإتقا

إيجابيـاً علـى أداء      تـؤثر     المنبثقة عن الدين االسالمي          ولذلك نجد أن القيم الدينية    
راسة التي قام بها أبـو      ، وقد أثبتت ذلك الد    ، فهي تسهم في زيادة االنتاج     نيالعمال المسلم 

لمنتجـين، وقـد    غير ا قيم التي تميز العمال المنتجين و      حاول الكشف عن ال    عندماالنيل،  
بينت النتائج أن القيم الدينية تتصدر ترتيب القيم لدى العمال المنتجين، فيما تـأتي فـي                

 . ]٤٤١، م١٩٨٦أبو النيل،  [ المرتبة الثانية لدى العمال غير المنتجين
   
 دافعاً للفرد للتفاعـل معهـم،       لقيم بين أعضاء التنظيم الواحد     التوافق في ا   ُيعّدكذلك  

ه أسوة  ئيعمل على رفع مستوى أدا    مما  رباً وانسجاماً مع أنماط العمل،      كثر تقا  يكون أ  ألنه
 من أهم قيم العمـل      عندما ذكر أن الدافعية تُعدّ    ) سعداوي (، وُيؤيد ذلك ما أورده      بزمالئه

ـ وقب)  مندل    (التي تجعل مستوى أداء الفرد عالياً أو متدنياً، وُيؤيد ذلك          إن للقـيم   " : هل
ء متدنياً عنـدما    فيكون األدا . ما إيجابياً أو سلبياً   ، إ  وقد يكون هذا التأثير    ،ء في األدا  اًتأثير

. والقيم التنظيمية في العمـل    ) جوانب شخصيتهم   (  بين قيم العاملين     يكون هناك صراع  
املين وقيم   بين قيم الع    عالياً عندما يكون هناك انسجام وتناسق      وعلى العكس يكون األداء   

 . ]٣م ، ١٩٩٨سعداوي، " [ العمل
 

 .خالصة الفصل الثاني
 استعراض اإلطار النظري للدراسـة، والـذي تتضـمن ثالثـة             في هذا الفصل   تم
ـ           : مباحث  هتناول المبحث األول ماهية القيم الشخصية وأنواعها وخصائصها، حيث تم في

إيضاح مفهوم القيم الشخصية وكيفية اكتسابها، ثم تم الحـديث عـن تصـنيفات القـيم                
 وضعها الباحثون المختصون بناء على معايير مختلفة، بعـد ذلـك تـم              الشخصية التي 

 بعـض القـيم     تطـرق إلـى   الحديث عن خصائص القيم الشخصية وبيان وظائفها، ثم         
 . اإلسالمية من حيث مصادرها وتصنيفاتها المختلفة
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وتناول المبحث الثاني مفهوم األداء والطرق المستخدمة فـي تقييمـه، وأهدافـه،             
 الحديث عن نظام التعليم والتدريب في كلية الملك خالد العسكرية ونظـام             ثم،  ومستوياته

 .تقييمه
وى  للتعرف على العالقة بين القيم الشخصية ومسـت        المبحث الثالث فقد خُصص   أما  

 ي السلوك الفردي والجماعي، كما تـم       إيضاح تأثير القيم الشخصية ف     األداء، حيث جرى  
 .بيان أثرها على أداء المنظمات

  .  منهجية الدراسة وإجراءاتهاالفصل التالي سوف يتم توضيح ي وف
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  الثالثالفصل
  الدراسة وإجراءاتهامنهجية

 
 المنهج الذي استخدمه الباحث في دراسـته، ويحـدد مجتمـع            الفصل هذا   تضمني

 الدراسة وخصائصها، ثم يتطرق إلى اإلجراءات التي اتبعت      عينةالدراسة، وكيفية اختيار    
اإلحصائية التي   من صدقها وثباتها، وأخيراً يتناول األساليب        والتحققلبناء أداة الدراسة،    

 . بياناتهامعالجةاستخدمت في 
 
  . منهج الدراسة:أوالً

 المنهج الوصفي باستخدام ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها، قام الباحث في
 إلى أبعد من ذلك، يتعداهالتحليلي الذي ال يقتصر على وصف الظاهرة أو المشكلة، بل 

 تسهم في فهم الواقع التياالستنتاجات فيحلل ويفسر، ويربط بين مدلوالتها، للوصول إلى 
 للحصول على االجتماعيالمتعلق بموضوع الدراسة وتطويره، وذلك باستخدام المسح 

 ثم تحليل هذه البيانات الدراسة،البيانات الالزمة من خالل استبانه تم توزيعها على عينة 
  .إحصائيا، للوصول إلى نتائج الدراسة

 
 .ةالدراس مجتمع وعينة :ثانياً

 . الدراسةمجتمع ٢/١    
 بمدينة الرياض والبالغ كلية الملك خالد العسكرية مجتمع الدراسة على طالب اشتمل

 خالل  الكلية المذكورة وقام الباحث بتطبيق الدراسة على طالب       . طالباً ) ١٠٩٥( م  عدده
 ). هـ١٤٢٣ –هـ ١٤٢٢(  الدراسي الثاني للعام الدراسي الفصل
 
 . عينة الدراسة٢/٢
 األول والثاني والثالـث مـن       المستوى من طالب    لباحث باختيار عينة عشوائية    ا قام

 العشوائية المنتظمة، وقد بلـغ      الطريقةطالب كلية الملك خالد العسكرية، وذلك بواسطة        
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مـن طـالب    % ٣٠ ويمثل ذلك نسبة     المستويات،طالباً من جميع     ) ٣٢٨( حجم العينة   
 ويوضح الجدول التالي عدد أفراد عينـة الدراسـة          .لباًطا ) ١٠٩٥( الكلية البالغ عددهم    

 .ونسبهم من جميع المستويات
 

 يوضح أفراد عينة الدراسة من جميع المستويات ) ٩( جدول رقم 
 

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة عدد الطالب المستوى

 ٣٠ ١٠٩ ٣٦٣ األول

 ٣٠ ١٠٩ ٣٦٣ الثاني
 ٣٠ ١١٠ ٣٦٩ الثالث
 ٣٠ ٣٢٨ ١٠٩٥ المجموع

 
  . أداة الدراسة٢/٣

 النيل وماهر أبومحمود السيد "  أعدها كل من التي الباحث بتطوير استبانه القيم  قام
)  البرت وفرنون ولنـدزي     (من منوال االختبار الذي أعده كل       على" محمود الهواري   

بانة من  وتتكون االست . حول أنماط الناس  ) سبرانجر( الفيلسوف األلماني    فكرةتأسيساً على   
 :اآلتي

االسم، المسـتوى،   ( المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة والتي تشتمل على         - أ
 المعدل التراكمي للمواد العسكرية، المعدل التراكمي للمواد األكاديمية،         السن،
 .) التراكمي العام، درجة االنضباط العسكري، تقرير الكفاءة الفصلي المعدل

 .بة على أسئلة االستبانةالتعليمات التي توضح كيفية اإلجا - ب
 ، كل سؤال يشتمل على فقـرتين       سؤاالً)  ٣٠ ( االستبانة وتتكون من     أسئلة  - ت

يختار المبحوث إحداهما أوكليهما مع بيان أي من الفقرتين يفضلها          ) ، ب أ( 
: فقرة موزعة على القيم السـت      ) ٦٠ ( تشتمل على    االستبانةأكثر، أي أن    

 القيم االجتماعيـة، القـيم االقتصـادية، القـيم          النظرية،القيم الدينية، القيم    
فقرات لكـل قيمـة، وتقـيس هـذه          ) ١٠ ( بواقعالسياسية، القيم الجمالية،    

 كلية الملك خالد العسكرية     طالبالعبارات إلى أي حد يميل طالب معين من         
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 من هذه القيم علـى      ماإلى قيمة أو أكثر من القيم، أي أنها تقيس غلبة قيمة            
 لدى طالب   المذكورةالمذكورة، أو بعبارة أخرى تبين ترتيب القيم        بقية القيم   

 .الكلية
 : بموضوع البحث وهي كما يليالمتعلقة األساسية المحاور  غطت االستبانةوقد
 االجتماعيـة،   النظريـة،  الدينيـة، "  ترتيب القـيم الشخصـية       : األول المحور •

 .العسكريةيات االقتصادية، السياسية، الجمالية السائدة لدى طالب الكل
 في درجات تلك القيم بين طالب المستوى األول         الفروق معرفة   : الثاني المحور •

 . برامج التدريب والتعليم في الكليةإلىوالمستوى الثالث، والتي تعزى 
 . األداء العسكريومستوى بين هذه القيم العالقة : الثالثالمحور •
 .داء األكاديمي األومستوى بين هذه القيم العالقة : الرابعالمحور •
الدينيـة، النظريـة، االجتماعيـة،       (  القيم الشخصية  ترتيب : الخامس المحور •

العسكري  ( األداء لدى الطالب ذوو مستوى      )االقتصادية، السياسية، الجمالية    
 .المرتفع) واألكاديمي

الدينيـة، النظريـة، االجتماعيـة،      (  القيم الشخصية    ترتيب : السادس المحور •
 . الطالب ذوو مستوى األداء المنخفضلدى) سياسية، الجمالية االقتصادية، ال

 بـين العبـارتين     يقـارن  عن كيفية تعبئة االستبانة فقد طلب من المفحوص أن           أما
أمام العبارة   ) √ √(  بحيث يضع عالمتي     ،المعطاة لكل سؤال ويبدي وجهة نظره حيالها      

) ×( وعالمة   تفضيالً،بارة األقل   واحدة أمام الع   ) √ ( وعالمة   أكبر،التي يفضلها بدرجة    
 . مطلقاًيفضلهاأمام العبارة التي ال 

 درجات لالستجابات التـي يفضـلها المفحـوص         ثالث التصحيح تم احتساب     وعند
 المفحوص بدرجة أقل، ودرجة واحـدة       يفضلهابدرجة أكبر، ودرجتين لالستجابات التي      

 .لالستجابات التي ال يفضلها المفحوص مطلقاً
 .وثبات أداة الدراسة صدق ٢/٤

 .الصدق الظاهري لألداة -أ
على  ) ٢انظر الملحق رقم    (  الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية         قام

محكماً من أعضاء هيئـة التـدريس    ) ١٢(  بلغ عددهم المتخصصينعدد من المحكمين  
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لعامة، وعلم النفس،    بأكاديمية نايف العربية، وقسم اإلدارة ا      اإلداريةقسم العلوم   : بكل من 
 بكلية الملك خالد العسكرية، وقسم اإلدارة العامة في كلية العلوم اإلدارية            العربية،واللغة  
يبـين أسـماء     ) ٢(  الملك سعود للتأكد من صدقها الظاهري، والملحـق رقـم            بجامعة

ين حـول   م استمارة خاصة الستطالع أراء المحك     الباحثحيث أعد   . المحكمين وعناوينهم 
 وتصحيح ما يرى المحكم تصـحيحه  االستبانة، وضوح صياغة كل فقرة من فقرات       مدى

 من أجله، وكذلك إضافة أو حذف       وضعتمن الفقرات، ومدى مناسبة كل فقرة لقياس ما         
 .االستبانةما يرى المحكم من فقرات في أي محور من محاور 

 صياغةن، وتعديل    قام الباحث بإجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم المحكمي         وقد
بعض الفقرات التي رأى المحكمين إعادة صياغتها حتى تكون أكثر وضـوحاً ومالئمـة              

 . ما وضعت لقياسهلقياس
  . الصدق البنائي ألداة الدراسة-ب
 عشوائية الباحث بتطبيق أداة الدراسة بعد التأكد من صدقها الظاهري على عينة             قام
 ألداة  الـداخلي باً، من أجل تحديد مدى التجانس       طال) ٢٠(نة الدراسة عدد أفرادها     من عي 

 فقرات محـاور    من كل فقرة    بين) بيرسون(الدراسة عن طريق حساب معامالت ارتباط       
 .)١٠ (رقمي تنتمي إليه كما يوضح ذلك الجدول ذاألداة وجميع فقرات المحور ال
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 فقرة من الفقراتمعامالت االرتباط لالتساق الداخلي بين كل  )١٠ (الجدول رقم 
 التي تقيس كل قيمة ومجموع فقرات تلك القيمة

 القيم الجمالية القيم السياسية القيم االقتصادية القيم االجتماعية القيم النظرية القيم الدينية 

رقم 
 السؤال 

معامل 
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
االرتباط    

  أ  ٤س
  ب٧س
  أ١١س
 ب١٤س
 ب١٨س
  أ٢٠س
 ب٢٢س
 ب٢٥س
 ب٢٧س
  أ٢٨س

٤٧،**. 
٥٢،**. 
٦١،**. 
٣٤،**. 
٥٢،**. 
٥٣،**. 
٥٢،**. 
٤٩،**. 
٥٨،**. 
٤٠،**. 
 

 ب ٤س
   أ  ٨س
ب   ١١س

  أ ١٦س 
  أ ١٧س
 ب ٢٠س
  أ ٢١س
  أ ٢٣س
  أ ٢٦س
 ب   ٢٨س

٣٨،  **.
٣١،  **.
٤٩،  **.
٥٠، **.
٥٧، **.
٥٤، **.
٣١، **.
٤٤، **.
٤٨، **.
٤٧،   **.

  أ ١س
  ب ٣س
  ب ٥س
  ب ٦س
  أ ١٠س
  أ ١٢س
 ب ١٣س
 ب ١٧س
 أ ١٩س
   أ٢٥س

٣٤، **.
٥١، **.
٤٧، **.
٣٢، **.
٦١ ، **.
٤٥، **.
٥٠، **.
٥٤، **.
٣٠، **.
٢٥،**. 

  ب ١س
  ب ٢س
   أ ٥س
   ب ٨س
   أ ٩س
  أ ١٣س
أ   ١٥س
 ب ٢٤س
  أ ٢٧س
  ب٢٩س

٣٤، **.
٤٦، **.
٣٤، **.
٥٤، **.
٤٨، **.
٥٩، **.
٥٠، **.
٦٠، **.
٤٦، **.
٣٧،**. 

   أ ٢س
   أ ٦س
 ب ١٠س
 ب ١٢س
 ب ١٥س
  أ ١٨س
 ب ٢٣س
  أ ٢٤س
 ب ٢٦س
   أ٣٠س

٣٨، **.
٣٩، **.
٣٥، **.
٣٦، **.
٤٨، **.
٣١، **.
٤١، **.
٤٣، **.
٤٦، **.
٥١،**. 

  أ ٣س
  أ ٧س
  ب ٩س
  أ ١٤س
  ب١٦س
 ب ١٩س
 ب ٢١س
  أ ٢٢س
  أ ٢٩س
  ب٣٠س

٣٢، **.
٦٠، **.
٥٠، **.
٤٨، **.
٦٧، **.
٦٥، **.
٦٣، **.
٤٥، **.
٦١، **.
٦٣،**. 

 ٠,٠١دال عند مستوى ** 
 إحصائياً عند أن جميع معامالت االرتباط دالة ) ٢( يتضح من الجدول رقم 

ة من الفقرات التي وهذا يشير إلى االتساق الداخلي بين كل فقر ) ٠,٠١ ( مستوى معنوية
 .تقيس القيم الست المذكورة ومجموع فقرات تلك القيمة

 
  .بات األداة ث -ج
حيث عمـد إلـى     .  الدراسة بطريقة إعادة االختبار    أداة الباحث بالتأكد من ثبات      قام

طالباً،  ) ٢٠(  من عينة الدراسة، بلغ عدد أفرادها        استطالعيةتطبيق االستبانة على عينة     
راسة، وبعد مضي أسبوعين أعاد الباحث تطبيق االستبانة مرة أخرى علـى            من عينة الد  

) الفا كرونباخ  ( ات لألداة باستخدام معامل ارتباط    وتم حساب معامل الثب   .  المجموعة نفس
، وهو معامل مرتفع، مما يشير إلى أن أسـئلة           )٠,٧٣ ( األسئلةحيث بلغت قيمته لجميع     

 التي يتم الحصـول عليهـا   النتائج وإثباتعتماد عليها  يمكن اال  عال،االستبانة ذات ثبات    
 . عند تطبيقها
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 وثبات أداة الدراسة، أصبحت األداة في       والبنائي، التأكد من الصدق الظاهري،      وبعد
 القيم على   موّزعةفقرة   ) ٦٠( ث بلغت فقراتها     حي ، )٣( ورتها النهائية، الملحق رقم     ص

 : يليفقرات لكل قيمة كما ) ١٠( الست بواقع 
 

 القيم والفقرات التي تقيسها ) ١١( الجدول رقم 
 الفقرات التي تقيسها القيمةتسلسل

 ) أ٢٨ب، ٢٧ ب، ٢٥ ب، ٢٢، أ ٢٠ ب،١٨ ب ، ١٤ أ ، ١١ ب ،٧  أ،٤(   الدينية .١
 ) ب ٢٨ أ ، ٢٦أ ، ٢٣ أ، ٢١ ب، ٢٠ أ، ١٧أ، ١٦ ب، ١١ أ،٨ ب، ٤(   النظرية .٢
 ) أ٢٥ أ ، ١٩ ب ، ١٧ ب ، ١٣ أ ، ١٢ أ ، ١٠ ب ، ٦ ب ، ٥ ب ، ٣ أ ، ١(   االجتماعية .٣
 ) ب ٢٩ أ ، ٢٧ ب ، ٢٤ أ ، ١٥ أ ، ١٣ أ ، ٩ ب ، ٨ أ ، ٥ ب ، ٢ ب ، ١(  االقتصادية .٤
 ) أ٣٠ ، ب ٢٦ أ، ٢٤ ب، ٢٣أ، ١٨ ب، ١٥ ب، ١٢ ب، ١٠ أ، ٦ أ ، ٢(   السياسية .٥
 ). ب٣٠ أ ، ٢٩ أ، ٢٢ ب، ٢١ ب ، ١٩ ،ب ١٦ أ، ١٤ ب، ٩ أ، ٧ أ، ٣(   الجمالية .٦
 
 . تطبيق أداة الدراسة٢/٥

 بلغ عـددها          العسكرية خالدطالب كلية الملك    عينة من    الدراسة على     أداة  تطبيق تم
 ،)هــ   ١٤٢٣ - هـ١٤٢٢(  خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي        طالباً) ٣٢٨(

 : قهايتطبحيث تم اتباع الخطوات التالية عند 
 الملك خالـد العسـكرية لتطبيـق الدراسـة          كلية الباحث على موافقة قيادة      حصل

  ).٥ (  انظر الملحق رقم، هـ١/٢/١٤٢٣الميدانية، في تاريخ 
 من طالب كلية الملك خالد العسكرية، بالطريقـة          الباحث باختيار عينة عشوائية    قام

 العامة الخاصـة    قوائم ال ومضاعفاتها من  ) ٣(  رقم   اختيار حيث تم    ،مةالعشوائية المنتظ 
 . والثاني، والثالث من طالب الكليةاألول،بأسماء طالب المستوى 

 استطالعية من عينـة الدراسـة الـذين تـم           عينةاستبانة على    ) ٢٠(  توزيع   تم
 .  أداة الدراسةوثباتاختيارهم، وذلك من أجل التأكد من صدق، 

ستطالعية وتحليل بياناتها، والتأكد  العينة االاستباناتيوماً من استرجاع  )  ٢٠  (بعد
 باالجتماع بأفراد عينة الدراسة الذين تم اختيـارهم،         الباحثمن صدق وثبات األداة، قام      
كيفية تعبئتها،   توزيع االستبانات، وتوضيح الهدف منها، و      تمكل مستوى على حدة، حيث      
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تحـري الدقـة،     التي يدلي بها المبحوث، وحفزهم علـى         المعلومات سرّيةوالتأكيد على   
 .   اإلجابة على أسئلة االستبانةعندواألمانة، والموضوعية 

ن تم اختيارهم، كل مستوى علـى        الطالب الذي  عينة بأسماء   قوائم الباحث بعمل    قام
 ورقـم المسـتوى،     ،اسم الطالـب  :  مختلفة منها  معلومات على   قوائم تحتوي هذه ال   .حدة

 التراكمـي للمـواد األكاديميـة، ودرجـة         المعدلووالمعدل التراكمي للمواد العسكرية،     
 حيث قام الباحث بتعبئة     ،) ١(  رقم   الملحق. االنضباط العسكري، وتقرير الكفاءة الفصلي    

 البيانات من خالل نتائج الطالب في كل من قسم االمتحانات، وكتيبـة الطلبـة فـي                 هذه
 .الكلية

 بلغ  حيث من توزيعها     الباحث باستعادة االستبانات بنفسه، بعد حوالي أسبوعين       قام 
 .استبانة ) ٣٠٧ ( عدد االستبانات المكتملة التي تم استعادتها 

قام الباحث بتحويل كل من درجة االنضباط العسكري ودرجة تقرير الكفاءة الفصلي            
درجات بقسمة الدرجـة التـي       ) ٥( درجة إلى    ) ١٠٠( التي حصل عليها الطالب من      

لك حتى تتسق مع بقيـة بيانـات الدراسـة التـي      ، وذ  )٢٠( حصل عليها الطالب على     
 . حتى يسهل تحليل البيانات،درجات) ٥( احتسبت من 

ضمن برنامج   وإدخالها في الحاسب اآللي،المسترجعة الباحث بتفريغ االستبانات قام
ــوم   ــائية للعل ــة اإلحص ــةالرزم  Sciences Package For Social (االجتماعي

Statistical، SPSS ( ، تحليلها والتوصل إلى نتائج الدراسة حيث تم. 
 

 . الدراسةودحد ٢/٦
 االسترشـاد  على طالب كلية الملك خالد العسكرية، ويمكن         الدراسة نتائج هذه    تعمم

كلية الملـك   :  وهي ، األخرى في المملكة العربية السعودية     بها في بقية الكليات العسكرية    
، وكلية الملـك     الملك فهد األمنية   ليةوكعبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية،        

 .فهد البحرية
 
  . المعالجة اإلحصائيةأساليب ٢/٧

 :  الباحث في تحليل بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية التاليةاستخدم
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 . عينة الدراسةخصائص والنسب المئوية لتحديد التكرارات )١
، ومعرفـة   ةلتحديد مدى االتساق الداخلي لـألدا     ) بيرسون  (  ارتباط   معامل )٢

العالقة بين القيم الست المذكورة ومسـتوى األداء العسـكري واألكـاديمي            
  .ألفراد العينة

 .لحساب معامالت ثبات أداة الدراسة) لفا كرونباخ أ(  ارتباط معامل )٣
 إجابـات لمعرفة داللة الفروق في     ) شيفيه  (  التباين األحادي واختبار     تحليل )٤

 .أفراد العينة على محاور اإلستبانة
 

 .خالصة الفصل الثالث
 حيث تم إيضاح المنهج الـذي       وإجراءاتها، منهجية الدراسة    اشتمل هذا الفصل على   

طالباً من طالب كلية     ) ٣٢٨ ( من المكّونة، وعينة الدراسة    تهي دراس فالباحث   هاستخدم
من طـالب الكليـة البـالغ       )  % ٣٠  (الملك خالد العسكرية حيث تمثل هذه العينة نسبة       

 الدراسة، والتأكد من صدقها     أداةطالباً، كما تناول هذا الفصل كيفية بناء        ) ١٠٩٥ (عددهم
، )بيرسـون   (  ارتباط   معاملالظاهري عن طريق المحكمين، والصدق البنائي من خالل         

 اشتمل هذا الفصل    كما ،)لفا كرونباخ   أ(  األداة بواسطة معامل ارتباط        والتأكد من ثبات  
 وأخيـرا تـم تنـاول األسـاليب         الدراسـة، اتباعها عند تطبيق    على اإلجراءات التي تم     

 وفي الفصل التـالي سـوف يـتم         الدراسة،اإلحصائية التي استخدمت في تحليل بيانات       
 . عرض ومناقشة نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج

يمي لدى       تناولت هذه الدراسة عالقة القيم الشخصية باألداء العسكري، واألكاد
وقد تم اختيار . ألنماط الشخصية) اسبرانجر ( طالب الكليات العسكرية، في ضوء تقسيم 

من طالب كلية الملك )  % ٣٠( طالباً، والتي تعادل نسبة  ) ٣٢٨ ( عينة عشوائية بلغت
طالباً، وبعد جمع االستبانات الكاملة تمت عملية  ) ١٠٩٥( خالد العسكرية والبالغ عددهم 

 في الحاسب اآللي، واستخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي، كما تم استخدام تحليل تفريغها
لفحص الفروق في درجات القيم الشخصية واألداء في ) شيفيه ( التباين األحادي واختبار 

 .المستوى األول، والثاني، والثالث من طالب الكلية
نية، مع تحليـل وتفسـير           ويشمل هذا الفصل عرضاً إحصائياً لنتائج الدراسة الميدا       

النتائج، حيث سيتم عرض وتحليل كل سؤال من أسئلة الدراسة على حدة علـى النحـو                
 :التالي

 
 . خصائص عينة الدراسة -١

لمسـترجعة حسـب المسـتويات       توزيع عينة الدراسة وعدد االسـتبانات ا       ١/١
 .المختلفة

لمسـتويات  يبين توزيع أفراد عينة الدراسـة مـن طـالب ا           ) ١٢( الجدول رقم   
 .المختلفة، وعدد ونسبة االستبانات الموزعة والمسترجعة لكل مستوى

  
 عدد االستبانات المسترجعة من أفراد العينةيوضح )  ١٢( جدول رقم 

ــراد  عدد الطالب المستوى ــدد أف ع
 العينة

عدد االستبانات 
 المسترجعة

النسبة المئوية لالستبانات 
 المسترجعة

 %٣٠ ٩٢ ١٠٩ ٣٦٣ األول
 %٣٤,٢ ١٠٥ ١٠٩ ٣٦٣ لثانيا

 %٣٥,٨ ١١٠ ١١٠ ٣٦٩ الثالث
 %١٠٠ ٣٠٧ ٣٢٨ ١٠٩٥ المجموع



 ٨٣         القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكريةـرسالة ماجستير 

  

أن المستوى الثالث حاز على أكبر نسبة من ) ١٢(       ويالحظ من الجدول رقم 
وأخيراً  % ) ٣٤,٢ (ثم المستوى الثاني  % ) ٣٥,٨( االستبانات المسترجعة وهي 

  إلى زيادة إدراك طالب المستويات المتقدمة، ويشير ذلك% ) ٣٠(  المستوى األول
 بأهمية البحث العلمي، ظهر ذلك من خالل حرصهم على تعبئة االستبانات ووعيهم

 . وإعادتها مكتملة البيانات
  

   . توزيع عينة الدراسة حسب السن١/٢
توزيع أفراد عينة الدراسـة مـن المسـتوى األول ،           )  ١٣(الجدول رقم          يوضح  

 .ى الثاني، والمستوى الثالث حسب السن والمستو
  

 )١٣(الجدول 
 توزيع عينة الدراسة حسب السن

 المستوى السن
 ١٩أقــل مــن 

 سنة
 ٢٠إلــى١٩مــن 
 سنة

 ٢٠أكثــر مــن 
 سنة

 المجموع

 العدد األول
 
 النسبة

٤ 
 
١,٣% 

٦٣ 
 
٢٠,٩% 

٢٣ 
 
٧,٦% 

٩٠ 
 

٢٩,٩% 
 العدد الثاني

 
 النسبة

 ٣٢ 
 
١٠,٦% 

٦٩ 
 
٢٢,٩% 

١٠١ 
 
٣٣,٦% 

 العدد الثالث
 
 النسبة

 ٤ 
 
١,٣% 

١٠٦ 
 
٣٥,٢% 

١١٠ 
 
٣٦,٥% 

 العدد المجموع
 
 النسبة

    ٤ 
 

     ١,٣ 

٩٩ 
 

 ٣٢,٩%  

١٨٩ 
 
٦٥,٨%  

٣٠١ 
 
١٠٠%  



 ٨٤         القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكريةـرسالة ماجستير 

  

أن النسبة الكبرى من طالب المستوى األول، أي )  ١٣ (        يتضح من الجدول رقم 
، أما المستوى الثاني ) سنة ٢٠ إلى ١٩( تقع أعمارهم في الفئة  % ) ٢٠,٩( نسبة 

   بنسبة)  سنة ٢٠ أكبر من  (والثالث فكانت النسبة الكبرى منهم تقع أعمارهم في الفئة 
 على التوالي، وهذه نتيجة منطقية، حيث أن خريج % ) ٣٥,٢( ، و)  % ٢٢,٩  (

سنة الثانوية العامة يكون قد أنهى السنة الثامنة عشرة من عمره في الغالب، فإذا أمضى 
)  ١٩  (أما الذين تقل أعمارهم عن. أو أكثر في الكلية يكون قد تجاوز العشرين عاماً

طالب في المستوى األول، فيشير هذا إلى أنهم قد التحقوا بالدراسة )  ٤  (عاماً وعددهم
     ين عاماً في المستوى األول وعددهمرالذين تجاوزت أعمارهم العشأما قبل أقرانهم، 

، فهذا يدل على أنهم قد أعادوا بعض سنين دراستهم، أو لم يلتحقوا بالدراسة طالباً)  ٢٣ (
 .مع أقرانهم

 
 .وفقاً لنوع القيمةتكراري لعينة الدراسة  التوزيع ال ١/٣

الدينيـة،  ( قيمة مـن القـيم السـت         تكرارات العينة لكل     فيما يلي  الباحث   يعرض
 حسب اختيار المفحـوص     تباعاً ) جمالية، وال االقتصادية ، السياسية اعية،النظرية، االجتم 

أفضلها بدرجة أكبر، أفضلها بدرجة أقل، ال أفضـلها         ( لكل عبارة   من الخيارات الثالثة    
. من الخيارات الثالثـة  لكل النسب المئويةالمتوسط الحسابي للتكرارات ون  امع بي ) مطلقاً
 ـ: أدناهوضح ذلك الجداولكما ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٥         القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكريةـرسالة ماجستير 

  

  )١٤( الجدول رقم 
 .عبارات التي تقيس القيم الدينية ال 

ترتيب العبارات  االختيارات
 وفقاً لالختيارات

رقـــم 
 السؤال
 والفقرة

 العبارة 

 )١(  
أفضلها 
 ربدرجة أكب

 )٢(  
أفضلها 
 بدرجة أقل

 )٣(  
ال 

 أفضلها 

لم 
 يجب

 )٣( )٢( )١( المجموع

يرى أن تخصص أخيـه فـي العلـوم          أ / ٤س ٣٠٧ ٢ ٠ ٢٤ ٢٨١ت
 .الدينية يفيده أكثر

 
%١٠٠ ٠,٧ ٠ ٧,٨ ٩١,٥ 

٠ ٣ ٥ 

 / ٧س ٣٠٧ ١ ٠ ٠ ٣٠٦ت
 ب 

 يسمع محاضرة عامة عن ايستمتع أكثر عندم
 ١٠٠ ٠,٧ ٠ ٠ ٩٩,٣% . تربية األبناء في ضوء تعاليم الدين اإلسالمي

٠ ٠ ١ 

تجذبه بـرامج اإلذاعـة والتلفزيـون       أ/ ١١س ٣٠٧ ٥ ٠ ٠ ٣٠٢ت
 .الدينية بشكل أكبر

 
%١٠٠ ١,٦ ٠ ٠ ٩٨,٤ 

٠ ٠ ٢ 

/١٤س ٣٠٧ ٢ ٠ ٠ ٣٠٥ت
 ب

يفرح بقدوم العيد لكونـه مناسـبة دينيـة         
 . هامة

 
%١٠٠ ٠,٧ ٠ ٠ ٩٩,٣ 

٠ ٠ ١ 

/١٨س ٣٠٧ ٤ ٠ ١ ٣٠٢ت
 ب

يفضل الشخص المتدين الذي يعبد اهللا       
 . ويخلص في عبادته

 
%١٠٠ ١,٣ ٠ ٠,٣ ٩٨,٤ 

٠ ٦ ٢ 

ــارة يفضــل أ/ ٢٠س ٣٠٧ ٢ ٠ ٠ ٣٠٥ت ــرة، وزي أداء مناســك العم
الحرمين الشـريفين فـي أثنـاء العطلـة         

 . الصيفية
%١٠٠ ٠,٧ ٠ ٠ ٩٩,٣ 

٠ ٠ ١ 

/٢٢س ٣٠٧ ١ ٣ ٢٠ ٢٨٣ت
 ب

عندما يدخل المسجد، يلفت نظـره بشـكل        
أكثر خشوع الناس في الصـالة وقـراءة        

 . القرآن
%١٠٠ ٠,٥ ١ ٦,٥ ٩٢,٢ 

٢ ٤ ٤ 

/٢٥س ٣٠٧ ٨ ٣ ٣٧ ٢٥٩ت
 ب

ــرقات   ــاالت الس ــماعه لح ــد س عن
واالحتيال، يحزن أكثر لوجود لصوص     

 .انتهكوا محارم اهللا

%١٠٠ ٢,٥ ١ ١٢,١ ٨٤,٤ 

٢ ١ ٦ 

/٢٧س ٣٠٧ ٦ ١٠ ٣٥ ٢٥٦ت
 ب

عند السفر للخارج، يحـب زيـارة بعـض        
المعالم الدينية، من أجل جمع المعلومـات       

 .عنها
%١٠٠ ١,٩ ٣,٣ ١١,٤ ٨٣,٤ 

١ ٢ ٧ 

إذا أراد التبرع بنقوده لوجه اهللا، فهو يحب         أ / ٢٨ ٣٠٧ ٢ ٠ ١٠ ٢٩٥ت
أن يعطيها للفقراء والمساكين لكي يحسـن       

 .من أحوالهم
 

%١٠٠ ٠,٦ ٠ ٣,٣ ٩٦,١ 

٠ ٥ ٣ 

 المتوسط الحسابي للتكرارات والنسبة المئوية  ٣٠٧ ٣,٣ ١,٦ ١٢,٧ ٢٨٩,٤ت

%١٠٠ ١,١ ٠,٥٣ ٤,١٤ ٩٤,٢٣ 

 



 ٨٦         القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكريةـرسالة ماجستير 

  

 وجود تباين كبير فـي المتوسـط الحسـابي          السابق) ١٤(يالحظ من الجدول رقم     
، أفضلها   )١( رقم  :  االختيارات الثالثة  للتكرارات  والنسبة المئوية لجميع العبارات، بين      

 حيث بلغت   ، ال أفضلها مطلقاً،    )٣( ، أفضلها بدرجة أقل، ورقم       )٢( بدرجة أكبر ورقم    
، بينمـا بلغـت      % ]٩٤,٢٣ ) [ ١(بارات وفقاً لالختيار رقـم      النسبة المئوية للعشر ع   

 ويدل ذلك   ، % ]٠,٥٣ )  [ ٣( ، وكانت لالختيار رقم      % ]٤,١٤ ) [ ٢( لالختيار رقم   
غيرها من القيم، حيث احتلت الترتيب األول بين القيم         على سيادة القيم الدينية على      التباين  

 للعبارات التي تقيس تلك القـيم       اد العينة الست، ويتضح ذلك من خالل تفضيل أغلب أفر       
 .بدرجة أكبر

أما من حيث ترتيب تلك العبارات فيما بينها حسب ارتفاع نسبتها المئوية لكٍل مـن               
 : االختيارات الثالثة فقد كانت كما يلي

 :، أفضلها بدرجة أكبر )١( بارات وفقاً لالختيار رقم  ترتيب الع.أ
الترتيب األول، وذلـك بنسـبة   ) ب / ٢٠ ب،/ ١٤ب، س / ٧س( احتلت العبارات   

  . لكٍل منها % ) ٩٩,٣( بلغت 
الترتيب الثاني وذلـك بنسـبة   ) ب / ١٨ سأ،/ ١١س(  كٍل من العبارتين     و احتلت 

 .لكٍل منهما % ) ٩٨,٤( بلغت 
الترتيب ) أ  / ٤س( و  ) ب  / ٢٢ س (و  ) أ  / ٢٨س( ت كٍل من العبارات     كما احتل 

 ٩١,٥( و  % ) ٩٢,٢( و   % ) ٩٦,١( ، وذلك بنسـب بلغـت       الثالث والرابع والخامس  
 .على التوالي%) 

الترتيب السـادس   ) ب  / ٢٧س( و  ) ب  / ٢٥س( كذلك احتلت كٍل من العبارتين      
 .على التوالي % ) ٨٣,٤( و  % ) ٨٤,٤( والسابع، وذلك بنسب بلغت 

 :، أفضلها بدرجة أقل )٢( بارات وفقاً لالختيار رقم  ترتيب الع.ب
، وبالرغم % )١٢,١ ( الترتيب األول وذلك بنسبة ) ب/ ٢٥س( حتلت العبارة ا

من كونها نسبة متدنية مقارنة بتلك النسبة في االختيار األول، إال أنها تظل أكثر ارتفاعاً 
 .منها في االختيار الثالث



 ٨٧         القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكريةـرسالة ماجستير 

  

 ثم ،% )١١,٤(، وذلك بنسبة في الترتيب الثاني) ب / ٢٧س( وأتت العبارة 
/ ٢٢س( وأتت العبارة   % ).٧,٨ ( لترتيب الثالث وذلك بنسبةفي ا) أ / ٤س( العبارة 

في الترتيب الخامس ) أ / ٢٨س(  ثم العبارة ، % )٦,٥( في الترتيب الرابع بنسبة ) ب 
ب السادس، وذلك في الترتي) ب  / ١٨س( أتت العبارة ، وأخيراً  % )٣,٣ ( بنسبة
 % ). ٠,٣ ( بنسبة

/  ٧س: ( اك أربع فقرات هيول وفقاً لهذا االختيار أن هنويالحظ كذلك من الجد
لم تسجل أي تكرارات، وبالتالي كانت نسبتها ) أ / ٢٠ سب،/ ١٤أ، س/ ١١، سب

 .المئوية صفراً

 :، ال أفضلها مطلقاً )٣( بارات وفقاً لالختيار رقم  ترتيب الع.ج

/ ٢٥س( العبارة ، و % )٣,٣ ( الترتيب األول بنسبة) ب / ٢٧س( رة احتلت العبا
أما بقية العبارات فلم . لكٍل منهما % ) ١( احتلتا الترتيب الثاني بنسبة ) ب / ٢٢ سب،
ويمكن تمثيل ذلك الترتيب بياناً .  صفراًسجل أي تكرارات، وبالتالي كانت نسبتها المئويةت

 .أدناه ) ٤( كما في الشكل رقم 

 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%

/ أ
 ٤
س

ب 
 / 
س٧

/ أ
١١
س

/ب
١٤
س

/ب
١٨
س

/ أ
٢٠
س

/ب
٢٢
س

/ب
٢٥
س

/ب
٢٧
س

٢٨
أ /

 

ط 
وس
لمت
ا

اإلختيارات

شكل رقم ( ٤ ) العبارات التي تقيس القيم الدينية

١ ٢ ٣
 



 ٨٨         القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكريةـرسالة ماجستير 

  

  )١٥( الجدول رقم 
 . العبارات التي تقيس القيم النظرية 

ترتيب العبارات  االختيارات
 وفقاً لالختيارات

رقـــم 
 السؤال
 والعبارة

 العبارة

 )١(  
أفضلها 
 رببدرجة أك

 )٢(  
أفضلها 
بدرجة 
 أقل

 )٣(  
ال 

أفضلها 

لم 
 يجب

 )٣( )٢( )١( المجموع

ـ      ب / ٤س ٣٠٧ ٤ ١ ٢٨ ٢٧٤ت ه فـي العلـوم     يرى أن تخصـص أخي
 ثر الطبيعية يفيده أك

 
%١٠٠ ١,٣ ٠,٣ ٩,١ ٨٩,٣ 

٧ ٤ ٦ 

يعتقد أن تكوين عـادة القـراءة واالطـالع          أ/ ٨س ٣٠٧ ٨ ٢ ٢١ ٢٧٦ت
 ١٠٠ ٢,٦ ٠,٧ ٦,٨ ٨٩,٩% .ار يفيده ويفيد مجتمعه بشكل أكثرباستمر

٦ ٥ ٥ 

تجذبه برامج اإلذاعة والتلفزيون التي تتحدث       ب/١١س ٣٠٧ ٤ ٣ ١٤ ٢٨٦ت
 ١٠٠ ١,٢ ١ ٤,٦ ٩٣,٢% . االكتشافات العلميةعن االختراعات و

٥ ٦ ٤ 

يفضل الصديق المفكَر الذي يحب العلم أ/ ١٦س ٣٠٧ ٠ ٢ ١٢ ٢٩٣ت
 ١٠٠ ٠ ٠,٧ ٣,٩ ٩٥,٤% . واالكتشافات العلمية الحديثة

٦ ٧ ٣ 

عندما يرزقه اهللا بمبلغ من المال لم يكن        أ/ ١٨س ٣٠٧ ٤ ٤ ٣٠ ٢٦٩ت
ضل أن يتبرع به لجمعية     ينتظره، فإنه يف  

 . علمية تعمل أبحاثاً في العلوم المختلفة
%١٠٠ ١,٣ ١,٣ ٩,٨ ٨٧,٦ 

٤ ٣ ٧ 

 الصيفية يفضل أن يتابع ةأثناء العطل ب/٢٠س ٣٠٧ ٥ ٠ ٣ ٢٩٩ت
 ١٠٠ ١,٦ ٠ ١ ٩٧,٤% . العلوم واالكتشافات الجديدة

٠ ٩ ١ 

خـوه بكليـة الطـب      يفضل أن يلتحق أ   أ / ٢١س ٣٠٧ ٠ ٠ ٩ ٢٩٨ت
 ١٠٠ ٠ ٠ ٢,٩ ٩٧,١% .لمعالجة المرضى والمحتاجين

٠ ٨ ٢ 

يعتقد أنه يفيد الوطن و يفيد أخوه أكثـر         أ / ٢٣س ٣٠٧ ٦ ٢١ ٥٠ ٢٣٠ت
ــو ــتعلم أخ ــاء، هأن ي  الصــغير الكيمي

 .والفيزياء، والرياضيات

%١٠٠ ٢ ٦,٨ ١٦,٣ ٧٤,٩ 

٢ ٢ ٩ 

 يريد أن يتبرع ببعض النقود فإنه       عندماأ / ٢٦س ٣٠٧ ٤ ٧ ٦٥ ٢٣١ت
يفضل أن يتبرع بها لجمعية علمية تعمل       

 .أبحاثاً علمية تفيد البلد

%١٠٠ ١,٣ ٢,٣ ٢١,٢ ٧٥,٢ 

٣ ١ ٨ 

/٢٨س ٣٠٧ ٨ ٤٣ ٦٥ ١٩١ت
 ب 

إذا أراد التبرع بنقوده لوجه اهللا تعـالى،        
فإنه يفضل أن يعطيها لمدرسة في الحي       

 .هاالذي يعيش فيه من أجل صيانت

%١٠٠ ٢,٦ ١٤ ٢١,٢ ٦٢,٢ 

١ ١٠١ 

 المتوسط الحسابي للتكرارات والنسبة المئوية ٣٠٧ ٤,٣ ٨,٣ ٢٩,٧ ٢٦٤,٧ت
%١,٣٩١٠٠ ٢,٧١ ٩,٦٨ ٨٦,٢٢ 
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 وجود تباين في المتوسط الحسابي للتكرارات       السابق) ١٥(يالحظ من الجدول رقم     
 و  ،، أفضلها بدرجـة أكبـر      )١( االختيار رقم   : ارات الثالثة والنسب المئوية بين االختي   

حيـث  . ، ال أفضلها مطلقاً    )٣( ، أفضلها بدرجة أقل، واالختيار رقم        )٢( االختيار رقم   
، فيما بلـغ    ] % ٨٦,٢٢  [ )١( بلغ المتوسط الحسابي للنسبة المئوية وفقاً لالختيار رقم         

و . ] %٢,٧١  [ )٣( بلغ وفقاً لالختيار رقـم      ، و ] % ٩,٦٨  [ )٢( وفقاً لالختيار رقم    
 احتلت الترتيب   يدل ذلك التباين على ارتفاع مستوى القيم النظرية لدى أفراد العينة، حيث           

ـ      الثاني بين القيم الست ويتضح ذلك من خالل ارتفاع         ذين اختـاروا    النسـبة المئويـة لل
 . ]% ٨٦,٢٢  [، أفضلها بدرجة أكبر )١( االختيار رقم 

من حيث ترتيب تلك العبارات فيما بينها حسب ارتفاع نسبتها المئوية لكٍل مـن              أما  
 :االختيارات الثالثة فقد كانت كما يلي

 :، أفضلها بدرجة أكبر )١(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .أ 
 % ). ٩٧,٤( الترتيب األول، وذلـك بنسـبة بلغـت         ) ب  / ٢٠( احتلت العبارة   

كما احتلت  ،   % )٩٧,١( الترتيب الثاني وذلك بنسبة بلغت      ) أ  /٢١س( واحتلت العبارة   
  % ).٩٥,٤( الترتيب الثالث، وذلك بنسب ) أ / ١٦س( العبارة 

أما  % ). ٩٣,٢ ( الترتيب الرابع، وذلك بنسبة   ) ب  / ١١س ( كذلك احتلت العبارة  
 أم العبـارة    ). % ٨٩,٩ ( ، وذلك بنسبة  )أ  /٨س  ( الترتيب الخامس فقد احتلته العبارة      

في حـين احتلـت العبـارة       % ). ٨٩,٣( فقد احتلت الترتيب السادس بنسبة      ) ب  /٤س(
) أ  /٢٦س( وكان الترتيب الثامن للعبارة     % ). ٨٧,٦( الترتيب السابع بنسبة    ) أ  /١٨س(

فقـد احتلـت الترتيـب التاسـع بنسـبة                     ) أ  /٢٣س( أما العبـارة    % ). ٧٥,٢( بنسبة  
  % ).٦٢,٢( في الترتيب العاشر بنسبة ) ب /٢٨س( أخيراً العبارة ، و%)٧٤,٩( 
 :، أفضلها بدرجة أقل )٢(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .ب

 لكل % )٢١,٢ ( الترتيب األول وذلك بنسبة ) ب/٢٨أ، س/٢٦س( احتلت العبارتان 
 .منهما

 ثم العبارة ،% )١٦,٣(، وذلك بنسبة في الترتيب الثاني ) أ/٢٣س( وأتت العبارة 
في ) ب / ٤س( وأتت العبارة   % ).٩,٨ ( لترتيب الثالث وذلك بنسبةفي ا) أ / ١٨س(
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     في الترتيب الخامس بنسبة) أ / ٨ س(  ثم العبارة ،% )٩,١( الترتيب الرابع بنسبة 
 ).%٤,٦ ( ب السادس، وذلك بنسبةفي الترتي) ب  / ١١س( أتت العبارة ، و % )٦,٨( 

، أما الترتيب % )٣,٩( في الترتيب السابع بنسبة ) أ /١٦س ( ين جاءت العبارة في ح
في ) ب/٢٠س( ، وأخيراً العبارة % )٢,٩( بنسبة ) أ /٢١س ( الثامن فكان للعبارة 
   % ).١( الترتيب التاسع بنسبة 

 :، ال أفضلها مطلقاً )٣(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .ج

) أ/٢٣س(، والعبارة  % )١٤ ( الترتيب األول بنسبة) ب / ٢٨ س(رة احتلت العبا
) أ/٢٦س( ثالث فقد احتلته العبارة الترتيب الأما .  % )٦,٨( احتلتا الترتيب الثاني بنسبة 

بنسبة ) أ /١٨س( أما الترتيب الرابع فقد كان من نصيب العبارة % ). ٢,٣( بنسبة 
أما العبارتان %). ١( تيب الخامس بنسبة التر) ب /١١س( واحتلت العبارة % ). ١,٣(

وأخيراً . لكل منهما%) ٠,٧( فقد احتلتا الترتيب السادس بنسبة ) أ /١٦أ، س/٨س( 
ب، /٢٠س( أما العبارتان %). ٠,٣(في الترتيب السابع بنسبة ) ب/٤س(  العبارة تجاء
يمكن تمثيل  و.فلم تسجال أي تكرارات، وبالتالي كانت نسبتهما المئوية صفراً) أ/٢١س

 .أدناه ) ٥( ذلك الترتيب بياناً كما في الشكل رقم 

٠
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  )١٦( الجدول رقم 
 . العبارات التي تقيس القيم االجتماعية 

ترتيب العبارات  االختيارات
 وفقاً لالختيارات

رقــــم 
 السؤال
 والفقرة

 العبارات

 )١(  
أفضلها 
بدرجة 
 رأكب

 )٢(  
لها أفض

بدرجة 
 أقل

 )٣(  
ال 

أفضلها 

لم 
 يجب

 )٣( )٢( )١( المجموع

يعتقد أن دراسة اللغات وعلم االجتمـاع        أ/ ١س ٣٠٧ ١٠ ٩ ٦٥ ٢٢٣ ت
 .تفيد الوطن أكثر

 
% ١٠٠ ٣,٣ ٢,٩ ٢١,٢ ٧٢,٦ 

٤ ٢ ٨ 

عندما يرى المتسولين في الشارع فـأول        ب/ ٣س ٣٠٧ ٤ ٢٤ ٤٥ ٢٣٤ ت
ما يفكر فيـه، هـو إقامـة مشـروعات          

 .مرية إلعالتهاجتماعية خي
% ١٠٠ ١,٣ ٧,٨ ١٤,٧ ٧٦,٢ 

٢ ٦ ٧ 

الشخص الناجح من وجهة نظـره هـو         ب/ ٥س ٣٠٧ ٦ ٣ ٦ ٢٩٢ ت
ــل المشــكالت   ــى ح ــل عل ــذي يعم ال

 .االجتماعية
% ١٠٠ ١,٩ ١ ٢ ٩٥,١ 

٧ ٩ ١ 

من وجهة نظره فإن الشخص الذي يميل        ب/ ٦س ٣٠٧ ٤ ٢ ١٣ ٢٨٨ ت
 الفقراء  لفعل الخير هو الذي يعطف على     

 .والمساكين
% ١٠٠ ١,٣ ٠,٧ ٤,٢ ٩٣,٨ 

٨ ٨ ٢ 

عندما يشاهد التلفاز، فإن البرامج التـي        أ/ ١٠س ٣٠٧ ٣ ٥ ٤٧ ٢٥٢ ت
تعالج القضايا والمشـكالت االجتماعيـة،     

 .تستهويه مشاهدتها أكثر
% ١٠٠ ١ ١,٦ ١٥,٣ ٨٢,١ 

٥ ٥ ٥ 

 أفالم التلفاز التـي     يستمتع أكثر بمشاهدة  أ / ١٢س ٣٠٧ ٩ ٣٣ ٦٢ ٢٠٣ ت
/ زواج  ( تعالج مشكلة اجتماعيـة مثـل       

 ).طالق 
% ١٠٠ ٣ ١٠,٧ ٢٠,٢ ٦٦,١ 

١ ٣ ٩ 

يفضل بشكل أكثر قراءة مجلـة تتنـاول         ب/١٣س ٣٠٧ ٢ ٩ ٩٧ ١٩٩ ت
 ١٠٠ ٠,٧ ٢,٩ ٣١,٦ ٦٤,٨ % .الموضوعات والقضايا االجتماعية

٤ ١ ١٠ 

قه اهللا بمبلغ من المال لم يكن       عندما يرز  ب/١٧س ٣٠٧ ٥ ١٣ ٢٧ ٢٦٢ ت
ينتظره، فإنه سيسهم بـه فـي إنشـاء         
مؤسسة عامة تعمل على حل المشـكالت       

 .االجتماعية

% ١٠٠ ٧,١ ٤,٢ ٨,٨ ٨٥,٣ 

٣ ٧ ٣ 

يفضل أن يتعرف أخوه الصغير على قـيم     أ / ١٩س ٣٠٧ ٠ ٢ ٤٧ ٢٥٨ ت
 ١٠٠ ٠ ٠,٧ ١٥,٣ ٨٤ % .المجتمع وأعرافه وتقاليده

٨ ٥ ٤ 

عند سماعه لحاالت السرقات واالحتيـال       أ/ ٢٥س ٣٠٧ ١ ٤ ٥٣ ٢٤٩ ت
فإن الذي يحزنه أكثر تعـرض األبريـاء        

 .لمثل هذه الجرائم
% ١٠٠ ٠,٣ ١,٣ ١٧,٣ ٨١,١ 

٦ ٤ ٦ 

 المتوسط الحسابي للتكرارات والنسبة المئوية ٣٠٧ ٤,٤ ١٠,٤ ٤٦,٢ ٢٤٦ ت

% ١٠٠ ١,٩٩ ٣,٣٨ ١٥,٠٦ ٨٠,١١ 
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 وجود تباين في المتوسط الحسابي للتكرارات       السابق) ١٦(من الجدول رقم    يالحظ  
، أفضلها بدرجـة أكبـر، و        )١( االختيار رقم   : والنسب المئوية بين االختيارات الثالثة    

حيـث  . ، ال أفضلها مطلقاً    )٣( ، أفضلها بدرجة أقل، واالختيار رقم        )٢( االختيار رقم   
، فيما بلـغ    % ]٨٠,١١ ) [ ١(  الحسابي للنسبة المئوية وفقاً لالختيار رقم        بلغ المتوسط 

و  %]. ٣,٣٨ ) [ ٣( ، وبلغ وفقاً لالختيار رقم       % ]١٥,٠٦ ) [ ٢( وفقاً لالختيار رقم    
 احتلـت    لدى أفراد العينة، حيـث     ن على ارتفاع مستوى القيم االجتماعية     يدل ذلك التباي  

 النسـبة المئويـة للـذين       ست، ويتضح ذلك من خالل ارتفاع     الترتيب الثالث بين القيم ال    
أكثر ارتفاعاً من الذين اختاروا االختيار        فهو ،% ]٨٠,١١ [  )١( اختاروا االختيار رقم    

 ).٣(ورقم ) ٢(رقم 

أما من حيث ترتيب تلك العبارات فيما بينها حسب ارتفاع نسبتها المئوية لكٍل مـن               
 :ا يلياالختيارات الثالثة فقد كانت كم

 :، أفضلها بدرجة أكبر )١(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .أ 
واحتلت العبـارة    % ). ٩٥,١ ( الترتيب األول، بنسبة  ) ب  / ٥س( احتلت العبارة   

الترتيب ) ب  /١٧س( ، كما احتلت العبارة      % )٩٣,٨ ( الترتيب الثاني بنسبة  )  ب/٦س(
الترتيـب الرابـع، وذلـك       ) أ/١٩س( العبارة  كذلك احتلت     % ).٨٥,٣ ( ة بنسب الثالث
    ، وذلـك بنسـبة     )أ  /١٠س  ( أما الترتيب الخامس فقد احتلته العبارة        % ). ٨٤( بنسبة  

% ). ٨١,١( فقد احتلت الترتيب السادس بنسـبة        ) أ/٢٥س( العبارة   اأم % ). ٨٢,١( 
وكـان الترتيـب    % ). ٧٦,٢( الترتيب السابع بنسبة     ) ب/٣س(في حين احتلت العبارة     

فقد احتلت الترتيب   ) أ  /١٢س( أما العبارة   % ). ٧٢,٦( بنسبة   ) أ/١س( الثامن للعبارة   
      في الترتيـب العاشـر بنسـبة       ) ب  /١٣س( ، وأخيراً العبارة    %)٦٦,١ ( التاسع بنسبة 

 )٦٤,٨ .( % 
 :، أفضلها بدرجة أقل )٢(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .ب

وأتت العبارة  % ).٣١,٦ ( الترتيب األول وذلك بنسبة) ب /١٣س( بارة احتلت الع
في ) أ / ١٢س(  ثم العبارة ،% )٢١,٢(، وذلك بنسبة في الترتيب الثاني ) أ/١س( 
في الترتيب الرابع  ) أ/٢٥س( وأتت العبارة   % ).٢٠,٢ ( لترتيب الثالث وذلك بنسبةا
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     في الترتيب الخامس بنسبة ) أ/١٠، سأ/ ١٩س  (  ثم العبارتان،% )١٧,٣( بنسبة 
   ب السادس، وذلك بنسبةفي الترتي) ب  / ٣س( أتت العبارة ، و لكل منهما % )١٥,٣( 
          بنسبة في الترتيب السابع ) ب /١٧س (  في حين جاءت العبارة % ).١٤,٧( 
وأخيراً ، )% ٤,٢( بنسبة ) ب /٦س ( أما الترتيب الثامن فكان للعبارة  ،)%٨,٨( 

  % ). ٢( في الترتيب التاسع بنسبة ) ب /٥س(  العبارة 

 :، ال أفضلها مطلقاً )٣(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .ج

) ب/٣س(، والعبارة  % )١٠,٧ ( الترتيب األول بنسبة ) أ/١٢س( رة احتلت العبا
          د احتلته العبارة الترتيب الثالث فقأما .  % )٧,٨(  الترتيب الثاني بنسبة احتلت

         لرابع فقد كان من نصيب العبارتينأما الترتيب ا% ). ٤,٢( بنسبة ) ب/١٧س( 
الترتيب  ) أ/١٠س( واحتلت العبارة .  لكل منهما% )٢,٩(بنسبة  ) ب/١٣، سأ/١س( 

        الترتيب السادس بنسبة فقد احتلت) أ /٢٥ ( أما العبارة%). ١,٦( الخامس بنسبة 
      أما العبارتان %). ١( الترتيب السابع بنسبة )ب/٥س(  العبارة واحتلت%). ١,٣( 
 ويمكن تمثيل .لكل منهما% ) ٠,٧( بنسبة فقد احتلتا الترتيب الثامن) أ/١٩ب، س/٦س( 

 .أدناه ) ٦( ذلك الترتيب بياناً كما في الشكل رقم 
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شكل رقم ( ٦ ) العبارات التي تقيس القيم اإلجتماعية

١ ٢ ٣
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  )١٧( الجدول رقم 
 . العبارات التي تقيس القيم االقتصادية 

ترتيب العبارات  االختيارات
 وفقاً لالختيارات

رقــــم 
 السؤال
 والفقرة

 العبارات

 )١(  
أفضلها 
بدرجة 
 أكثر

 )٢(  
أفضلها 
بدرجة 
 أقل

 )٣(  
ال 

 أفضلها 

لم 
 يجب

 )٣( )٢( )١( المجموع

يرى مـن وجهـة نظـره أن دراسـة          ب / ١س ٣٠٧ ٥ ١٤ ١٣٠ ١٥٨ ت
ألعمال تفيد الـوطن    المحاسبة وإدارة ا  

 .أكثر
%١٠٠ ١,٦ ٤,٦ ٤٢,٣ ٥١,٥ 

٨ ٦ ٤ 

عندما يستمع إلى نشرة األخبار في       ب/٢س ٣٠٧ ٩ ٧٨ ١٩٣ ٢٧ ت
فإن أكثر ما  يلفت انتباهـه        التلفاز،

األخبــار التجاريــة والماليــة   
 .والصناعية

%١٠٠ ٢,٩ ٢٥,٤ ٦٢,٩ ٨,٨ 

٢ ١ ٩ 

 الناجح من وجهة نظـره،      الشخصأ / ٥س ٣٠٢ ٥ ٣٨ ١٣٧ ١٢٧ ت
 ١٠٠ ١,٦ ١٢,٤ ٤٤,٦ ٤١,٤% .هو الذي يعمل على تحسين دخلة

٤ ٥ ٦ 

يعتقد أن تكوين عادة االهتمام بمـا       ب / ٨س ٣٠٧ ٥ ٢٥ ١٢٩ ١٤٨ ت
 ١٠٠ ١,٧ ٨,١ ٤٢ ٤٨,٢%  .هو نافع يفيده ويفيد مجتمعه أكثر

٦ ٧ ٥ 

لبة الكليـة لفضـل أن      لو لم يكن من ط     أ/ ٩س ٣٠٧ ٠ ٤ ٧١ ٢٣٢ ت
يكون من رجـال األعمـال والتجـارة        

 .الناجحين
%١٠٠ ٠ ١,٣ ٢٣,١ ٧٥,٦ 

١٠١٠ ١

 قراءة المجـالت التـي      يفضل أكثر  أ/١٣س ٣٠٧ ٣ ٨٢ ١٧٤ ٤٨ ت
ــاول المو ــة تتن ضــوعات التجاري
 .واالقتصادية

%١٠٠ ١ ٢٦,٧ ٥٦,٧ ١٥,٦ 

١ ٣ ٧ 

 يحـب   نح له الفرصة فإنه   عندما تس  أ/ ١٥س ٣٠٧ ٤ ١٣ ١١٩ ١٧١ ت
ــال  ــون مــن رجــال األعم أن يك

 .والتجارة الناجحين في البلد
%١٠٠ ١,٣ ٤,٢ ٣٨,٨ ٥٥,٧ 

٩ ٨ ٣ 

 يفضـل   عندما يقرأ جريدة يومية، فإنه    ب/٢٤س ٣٠٧ ٩ ٧٤ ١٩٠ ٣٤ ت
قراءة صـفحة األخبـار االقتصـادية،       

 .والتجارية
%١٠٠ ٢,٩ ٢٤,١ ٦١,٩ ١١,١ 

٣ ٢ ٨ 

إذا أتيحت له فرصة السفر للخارج فإنه  أ/ ٢٧س ٣٠٧ ٥ ٣٧ ١٣٨ ١٢٧ ت
يحب زيارة األسواق التجارية والمالية     

 .وممارسة التجارة فيها
%١٠٠ ١,٥ ١٢,١ ٤٥ ٤١,٤ 

٥ ٤ ٦ 

يفضل زيارة المعرض الذي يعرض     ب/٢٩س ٣٠٧ ٤ ١٧ ٨٦ ٢٠٠ ت
آخر االختراعات الميكانيكية التـي     

 .قتصاديتساعد على اإلنتاج اال
%١٠٠ ١,٤ ٥,٥ ٢٨ ٦٥,١ 

٧ ٩ ٢ 

 المتوسط الحسابي للتكرارات والنسبة المئوية ٣٠٧ ٤,٩ ١٢٧,٢١٣٦,٧٣٨,٢ ت

%٤١,٤٤٤٤,٥٣١٢,٤٤١,٥٩١٠٠ 
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 في المتوسـط الحسـابي للتكـرارات        تقارب السابق) ١٧(رقم  يالحظ من الجدول    
) ٢(ختيـار رقـم     أفضلها بدرجة أكبـر، واال    ) ١( رقم   :ارينب المئوية بين االختي   والنس

المتوسط الحسابي للنسب المئوية للعشر عبـارات للـذين          أفضلها بدرجة أقل، حيث بلغ    
، في حين   ]% ٤٤,٥٣[ بلغ  ) ٢( واالختيار رقم    ]% ٤١,٤٤[) ١(اختاروا االختيار رقم    

ـ  ) ٣(االختيار رقم   يوجد تباين بينهما وبين      . ]% ١٢,٤٤[  الـذي بلـغ   اًال أفضلها مطلق
ويفسر ذلك على أن القيم االقتصادية موجودة بدرجة متوسطة لدى أفراد العينة، وتـأتي              

 . في الترتيب الخامس بين القيم الست
أما من حيث ترتيب تلك العبارات فيما بينها حسب ارتفاع نسبتها المئوية لكٍل مـن               

 :االختيارات الثالثة فقد كانت كما يلي
 :، أفضلها بدرجة أكبر )١( ب العبارات وفقاً لالختيار رقم  ترتي.أ

واحتلـت العبـارة     % ). ٧٥,٦( الترتيب األول، بنسبة     ) أ/ ٩س( احتلت العبارة   
الترتيب  ) أ/١٥س( ، كما احتلت العبارة      % )٦٥,١( الترتيب الثاني بنسبة    ) ب  /٢٩س(

الترتيـب الرابـع، وذلـك       ) ب/١س( كذلك احتلت العبارة      % ).٥٥,٧( الثالث بنسبة   
 ، وذلك بنسـبة     )ب/٨س  ( أما الترتيب الخامس فقد احتلته العبارة        % ). ٥١,٥( بنسبة  

ـ   ) أ/٢٧، س أ/٥س (أم العبارتان  % ). ٤٨,٢(           الترتيـب السـادس بنسـبة       افقد احتلت
      الترتيـب السـابع بنسـبة       ) أ/١٣س(في حين احتلت العبارة     .  لكل منهما  % )٤١,٤( 
أما العبارة  % ). ١١,١( بنسبة   ) ب/٢٤س( وكان الترتيب الثامن للعبارة     % ). ١٥,٦( 
 %).٨,٨(  فقد احتلت الترتيب التاسع بنسبة  )ب/٢س( 
 :، أفضلها بدرجة أقل )٢(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .ب

      ت العبارة  وأت% ).٦٢,٩ ( الترتيب األول وذلك بنسبة) ب /٢س( احتلت العبارة 
في ) أ / ١٣س(  ثم العبارة ،% )٦١,٩(، وذلك بنسبة في الترتيب الثاني ) ب/٢٤س( 
في الترتيب الرابع ) أ /٢٧س( وأتت العبارة   % ).٥٦,٧ ( لترتيب الثالث وذلك بنسبةا

أتت ، و % )٤٤,٦ ( في الترتيب الخامس بنسبة ) أ/٥س  ( ، ثم العبارة% )٤٥( بنسبة 
 في حين جاءت % ).٤٢,٣( ب السادس، وذلك بنسبة في الترتي) ب  / ١ س(العبارة 
أما الترتيب الثامن فكان % ). ٤٢( بنسبة في الترتيب السابع ) ب /٨س ( العبارة 
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في المرتبة ) ب/٢٩س( ، وجاءت العبارة % )٣٨,٨( بنسبة ،  )أ/١٥س ( للعبارة 
  % ). ٢(  بنسبة  في الترتيب العاشر)أ /٩س( بارة  وأخيراً الع%). ٢٨( التاسعة بنسبة 

 :، ال أفضلها مطلقاً )٣(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .ج

 وأتت العبارة % ).٢٦,٧ ( الترتيب األول وذلك بنسبة) أ /١٣س( احتلت العبارة 
في  ) ب/٢٤س(  ثم العبارة ،% )٢٥,٤(، وذلك بنسبة في الترتيب الثاني ) ب/٢س( 
في الترتيب الرابع ) أ /٥س( وأتت العبارة   % ).٢٤,١ ( ث وذلك بنسبةلترتيب الثالا

،  % )١٢,١ ( في الترتيب الخامس بنسبة) أ /٢٧س  ( ، ثم العبارة% )١٢,٤( بنسبة 
 في حين % ).٨,١( ب السادس، وذلك بنسبة في الترتي) ب  / ٨س( أتت العبارة و

أما الترتيب الثامن % ). ٥,٥( بة في الترتيب السابع بنس) ب /٢٩س ( جاءت العبارة 
في المرتبة ) أ/١٥س( ، وجاءت العبارة % )٤,٦( ، بنسبة )ب /١س ( فكان للعبارة 
). %١,٣( في الترتيب العاشر بنسبة ) أ /٩س( وأخيراً العبارة %). ٤,٢( التاسعة بنسبة 

 .أدناه ) ٧( ويمكن تمثيل ذلك الترتيب بياناً كما في الشكل رقم 
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  )١٨( الجدول رقم 
 . العبارات التي تقيس القيم السياسية 

ترتيب العبارات 
 وفقاً لالختيارات

 االختيارات

لم  المجموع )١( )٢( )٣(
 يجب

 )٣(  
ال 

أفضلها 

 )٢(  
أفضلها 
بدرجة 
 أقل

 )١(  
أفضلها 
بدرجة 
 رأكب

رقــــم  العبارات
 السؤال
 والعبارة

 ٦ ٤ ٣ ت ١٩٩ ٧٥ ٣١ ٢ ٣٠٧

١٠,١ ٠,٧ ١٠٠ ٦٤,٨ ٢٤,٤ %
عندما يستمع لنشـرة األخبـار فـي        
الراديو، فإن األخبار السياسية المهمة     

  .تلفت انتباهه أكثر

 أ/ ٢س

 ٨ ٣ ١ ت ١٨١ ٨٦ ٣٨ ٢ ٣٠٧

١٢,٤ ٠,٦ ١٠٠ ٥٩ ٢٨ %
الشخص الذي يميل لفعل الخير، مـن       

 هو الذي يعمـل علـى       ،وجهة نظره 
تحسين أحوال البلد عن طريق تعريف      

 .م بحقوقهم وواجبا تهالناس

 أ/ ٦س

 ٩ ٢ ٢ ت ١٧٥ ٩٠ ٣٧ ٥ ٣٠٧

١٢,١ ١,٦ ١٠٠ ٥٧ ٢٩,٣ %
عندما يشاهد التلفاز، فـإن األغـاني       
الوطنية التي تتحدث عن االنتصارات     

 .والبطوالت تستهويه أكثر

ب /١٠س

 ٧ ١ ٤ ت ١٨٢ ٩٧ ٢٨ ٠ ٣٠٧

٥٩,٣ ٣١,٦ ٩,١ ٠ ١٠٠ %
فاز، فإنـه   عندما يشاهد فيلماً في التل    

يستمتع أكثر إذا كان الفـيلم يـروي        
 .قصة سياسي أو قائد كبير

ب/١٢س

 ٥ ٥ ٧ ت ٢٢٢ ٦٩ ١١ ٥ ٣٠٧

٧٢,٣ ٢٢,٥ ٣,٦ ١,٦ ١٠٠ %
 فهو يحب أن    ،إذا سنحت له الفرصة   

 .يكون من رجال السياسة المشهورين

ب/١٥س

 ٤ ٦ ٨ ت ٢٢٩ ٦٧ ٨ ٣ ٣٠٧

٧٤,٦ ٢١,٨ ٢,٦ ١ ١٠٠ %
ر الشخص الذي يقوم بعمله     يفضل أكث 

 وال تظهـر    ،جيداً ويخدم الناس والبلد   
 .عليه عالمات االلتزام الديني

 أ/ ١٨س

 ٤ ٩ ٦ ت ٢٢٩ ٥٥ ١٨ ٥ ٣٠٧

٧٤,٦ ١٧,٩ ٥,٩ ١,٦ ١٠٠ %
يعتقد أن تعلم االقتصـاد والسياسـة،       

 .يفيد أخوه ويفيد الوطن أكثر

ب/٢٣س

١٠ ٥ ت ٢٣٣ ٥٤ ٢٠ ٠ ٣٠٧ ٢ 

٧٥,٩ ١٧,٦ ٦,٥ ٠ ١٠٠ %
عندما يقرأ جريدة يومية، فإنـه يفضـل        
ــية   ــار السياس ــفحة األخب ــراءة ص ق

 .والعسكرية

أ / ٢٤س

 ٣ ٨ ٨ ت ٢٣٢ ٦٣ ٨ ٤ ٣٠٧

٧٥,٦ ٢٠,٥ ٢,٦ ١,٣ ١٠٠ %
 فهو  ،عندما يريد التبرع ببعض النقود    

يفضل التبرع بها لجمعية تعمل علـى       
 .توعية الناس بشؤون وأحوال البلد

ب/٢٦س

 ١ ٧ ٩ ت ٢٤١ ٦٥ ١ ٠ ٣٠٧

٧٨,٥ ٢١,٢ ٠,٣ ٠ ١٠٠ %
يفضل أن يعرف أخوه معلومات عن السياسة       

 .وأحوال البلد وكيف تسير األمور
 أ/٣٠س

٢١٢,٣ ٧٢,١ ٢٠ ٢,٦ ٣٠٧   ت

٠,٨٤ ١٠٠ ٦,٥٢ ٢٣,٤٨ ٦٩,١٦ %
 المتوسط الحسابي للتكرارات والنسبة المئوية
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وجود تباين في المتوسط الحسابي للتكرارات       السابق ) ١٨(رقم  حظ من الجدول    يال
أفضلها بدرجة أكبر، واالختيار ) ١(االختيار رقم : والنسب المئوية بين االختيارات الثالثة

فالمتوسط الحسـابي   . ال أفضلها مطلقاً  ) ٣(افضلها بدرجة أقل، واالختيار رقم      ) ٢(رقم  
 وهـو   ]% ٦٩,١٦[ بلغ  ) ١(ارات للذين اختاروا االختيار رقم      للنسب المئوية للعشر عب   

، ]% ٢٣,٤٨[، حيث بلغ    )٣(ورقم  ) ٢(أكثر ارتفاعاً منه من الذين اختاروا االختيار رقم         
  إلى حد مـا    ويفّسر ذلك التباين على أن القيم السياسية مرتفعة       .  على التوالي  ]% ٦,٥٢[و

 .بع بين القيم الستوتأتي في الترتيب الرا. لدى عينة الدراسة
أما من حيث ترتيب تلك العبارات فيما بينها حسب ارتفاع نسبتها المئوية لكٍل مـن               

 :االختيارات الثالثة فقد كانت كما يلي
 

 :، أفضلها بدرجة أكبر )١(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .أ
لت العبـارة   واحت % ). ٧٨,٥( الترتيب األول، بنسبة     ) أ/٣٠س( احتلت العبارة   

الترتيب  ) ب/٢٦س( ، كما احتلت العبارة      % )٧٥,٩( الترتيب الثاني بنسبة     ) أ/٢٤س(
الترتيـب   ) ب/٢٣، س أ/١٨س ( تـان  كذلك احتلـت العبار     % ).٧٥,٦( الثالث بنسبة   

، )ب/١٥س  ( أما الترتيب الخامس فقد احتلته العبارة        % ). ٧٤,٦( الرابع، وذلك بنسبة    
      فقد احتلت الترتيـب السـادس بنسـبة        ) أ  /٢س( العبارة   اأم % ). ٧٢,٣( وذلك بنسبة   

% ). ٥٩,٣( الترتيب السابع بنسـبة     ) ب  /١٢س(في حين احتلت العبارة     % ). ٦٤,٨( 
فقـد   ) ب/١٠(  أما العبـارة  % ). ٥٩( بنسبة   ) أ/٦س( وكان الترتيب الثامن للعبارة     
   %).٥٧( احتلت الترتيب التاسع بنسبة 

 :، أفضلها بدرجة أقل )٢( تيب العبارات وفقاً لالختيار رقم  تر.ب
 وأتت العبارة % ).٣١,٦ ( الترتيب األول وذلك بنسبة ) ب/١٢س( احتلت العبارة 

في ) أ / ٦س(  ثم العبارة ،% )٢٩,٣(، وذلك بنسبة في الترتيب الثاني ) ب/١٠س( 
في الترتيب الرابع  ) أ/٢س( وأتت العبارة   % ).٢٨ ( لترتيب الثالث وذلك بنسبةا

،  % )٢٢,٥ ( في الترتيب الخامس بنسبة ) ب/ ١٥س  ( ، ثم العبارة% )٢٤,٤( بنسبة 
 في حين % ).٢١,٨( ب السادس، وذلك بنسبة في الترتي ) أ/١٨س( أتت العبارة و

 أما الترتيب الثامن .% )٢١,٢( بنسبة في الترتيب السابع  ) أ/٣٠س( جاءت العبارة 
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في ) ب/٢٣س( ، وجاءت العبارة % )٢٠,٥( بنسبة ) ب /٢٦س ( بارة فكان للع
        بنسبة في الترتيب العاشر) أ/٢٤س( وأخيراً العبارة % ). ١٧,٩( الترتيب التاسع بنسبة 

 )١٧,٦ .( %  

 :، ال أفضلها مطلقاً )٣(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .ج

) ب/١٠س(، والعبارة % )١٢,٤ ( ول بنسبةالترتيب األ ) أ/٦س( رة احتلت العبا
) أ/٢س(تيب الثالث فقد احتلته العبارة الترأما .  % )١٢,١( احتلت الترتيب الثاني بنسبة 

  بنسبة  ) ب/١٢س (الرابع فقد كان من نصيب العبارة أما الترتيب % ). ١٠,١( بنسبة 
أما العبارة ).  %٦,٥ ( الترتيب الخامس بنسبة) أ /٢٤س( واحتلت العبارة % ). ٩,١ (

) ب/١٥س( واحتلت العبارة %). ٥,٩( فقد احتلت الترتيب السادس بنسبة  ) ب/٢٣س( 
 الترتيب افقد احتلت) ب/٢٦، سأ/١٨س ( تانأما العبار%). ٣,٦(الترتيب السابع بنسبة 

         في الترتيب التاسع بنسبة ) أ /٣٠س(  وجاءت العبارة .% )٢,٦(  بنسبة الثامن
 .أدناه ) ٨( ويمكن تمثيل ذلك الترتيب بياناً كما في الشكل رقم  %).٠,٣( 
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شكل رقم ( ٨ ) العبارات التي تقيس القيم السياسية

١ ٢ ٣
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  )١٩( الجدول رقم 
  العبارات التي تقيس القيم الجمالية 

ترتيب العبارات 
 وفقاً لالختيارات

 االختيارات

  )٣(  لم يجب المجموع )١( )٢( )٣(
 ال أفضلها 

 )٢(  
أفضلها 
 بدرجة أقل

 )١(  
أفضلها 
 ربدرجة أكب

رقــم  العبارات
 السؤال
والفقر

 ة

 ٢ ٢ ٩ ت ٦٩ ١٦٠ ٦٨ ١٠ ٣٠٧

٢٢,٥ ٥٢,١ ٢٢,١ ٣,٣ ١٠٠ % 
 فأول  ،عندما يرى المتسولين في الشارع    

ما يفكر فيه هو الصورة المشوهة للبالد       
 .بسببهم

/ ٣س
 أ 

 ٤ ٩ ٥ ت ٤١ ٧٢ ١٨٤ ١٠ ٣٠٧

١٣,٤ ٢٣,٥ ٥٩,٩ ٣,٢ ١٠٠ % 
متع بسماعها  المحاضرة العامة التي يست   

أكثر هي التي يكون موضوعها عن الفن       
 .والرسم والتصوير

/ ٧س
 أ 

١ ١ ت ٤ ٤٤ ٢٤٨ ١١ ٣٠٧
٠ 

١٠
٨٠,٨٣ ٣,٦ ١٠٠ ١,٣ ١٤,٣ % 

لو لم يكن من طلبة الكلية فهو يفضل أن         
يكــون مــن رجــال الفــن التشــكيلي 

 .المشهورين

/٩س
 ب

١ ت ٧٢ ١٧٦ ٥٤ ٥ ٣٠٧
٠ 

١ ١ 

٢٣,٥ ٥٧,٣ ١٧,٦ ١,٦ ١٠٠ % 
 الزينـات   تعود فرحته بقدوم العيد إلى انتشار     
 . والمشتريات الجديدة، وبهجة الناس

١٤س
 أ/ 

 ٥ ٧ ٦ ت ٢٥ ٩٠ ١٨١ ١١ ٣٠٧

٨,١ ٢٩,٣ ٥٩ ٣,٦ ١٠٠ % 
يفضل الصديق المحب للزخرفة، والرسم،     

 .والديكور

١٦س
 ب/

 ٧ ٦ ٣ ت ١٠ ١٠٠ ١٨٨ ٩ ٣٠٧

٣,٣ ٣٢,٦ ٦١,٢ ٢,٩ ١٠٠ % 
ضل أن يتعرف أخوه الصـغير علـى        يف

ــوير   ــم والتص ــن كالرس ــاالت الف مج
 . والتصميم

١٩س
 ب/

 ٩ ٨ ٢ ت ٥ ٨٧ ٢٠٧ ٨ ٣٠٧

١,٦ ٢٨,٣ ٦٧,٤ ٢,٧ ١٠٠ % 
عندما يلتحق أخوه بالجامعة، فاألولويـة      
في نظـره أن يلتحـق بكليـة الفنـون          

 .التشكيلية، ليصبح فناناً تشكيلياً

٢١س
 ب/

 ٣ ٣ ٨ ت ٥٤ ١٥٢ ٩١ ١٠ ٣٠٧

١٧,٦ ٤٩,٥ ٢٩,٦ ٣,٣ ١٠٠ % 
 فأول ما يلفت نظره     ،عند دخوله المسجد  

 .هو فخامة المسجد وزخرفته وإنارته

٢٢س
 أ/ 

 ٦ ٤ ٧ ت ١٦ ١٣٧ ١٤٣ ١١ ٣٠٧

٥,٢ ٤٤,٦ ٤٦,٦ ٣,٦ ١٠٠ % 
يفضل زيارة المعارض التي تشتمل على      
آخر ما توصل إليه الخبراء فـي مجـال         

 .ارفالزينة والديكور والزخ

٢٩س
 أ/ 

 ٨ ٥ ٤ ت ٧ ١٠٦ ١٨٥ ٩ ٣٠٧

٢,٣ ٣٤,٥ ٦٠,٣ ٢,٩ ١٠٠ % 
يفضل أن يعرف أخوه معلومـات عـن         

 .نواحي فنية تفيده مثل الرسم والديكور
 

٣٠س
 ب/

١٥٤,٩ ٩,٤ ٣٠٧ ١١٢,٤   ت ٣٠,٣

٣,٠٧ ١٠٠ ٥٠,٤٥ ٩,٨٨ ٣٦,٦ % 
 المتوسط الحسابي للتكرارات والنسبة المئوية



 ١٠١         القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكريةـرسالة ماجستير 

  

 وجود تباين كبير في المتوسـط الحسـابي         السابق ) ١٩(يالحظ من الجدول رقم     
أفضلها بدرجـة    ) ١( االختيار رقم   : للتكرارات والنسب المئوية بين االختيارات الثالثة     

.  ال أفضـلها مطلقـاً    ) ٣(أفضلها بدرجة أقل، واالختيار رقـم       ) ٢(أكبر، واالختيار رقم    
بلـغ  ) ١(سابي للنسب المئوية للعشر عبارات للذين اختاروا االختيار رقـم           فالمتوسط الح 

، حيـث بلـغ   )٣(ورقـم  ) ٢( وهو أقل منه لدى الذين اختاروا االختيار رقم   ]% ٩,٨٨[
ويفّسر ذلك التباين على أن القيم الجمالية متدنية        .  على التوالي  ]% ٥٠,٤٥[، و ]% ٣٦,٦[

 .الترتيب السادس بين القيم الستوتأتي في . لدى أفراد عينة الدراسة
أما من حيث ترتيب تلك العبارات فيما بينها حسب ارتفاع نسبتها المئوية لكٍل مـن               

 :االختيارات الثالثة فقد كانت كما يلي
 
 :، أفضلها بدرجة أكبر )١(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .أ

واحتلت العبـارة    % ). ٢٣,٥( الترتيب األول، بنسبة    ) أ  /١٤س( احتلت العبارة   
الترتيـب  ) أ  /٢٢س( ، كما احتلت العبارة      % )٢٢,٥( الترتيب الثاني بنسبة    ) أ  /٣س(

الترتيب الرابع، وذلك بنسبة    ) أ  /٧س( كذلك احتلت العبارة     % ). ١٧,٦( الثالث بنسبة   
 ٨,١( ، وذلك بنسبة )ب /١٦س ( أما الترتيب الخامس فقد احتلته العبارة     % ). ١٣,٤( 

فـي حـين    % ). ٥,٢( فقد احتلت الترتيب السادس بنسبة      ) أ  /٢٩س(أما العبارة   % ). 
وكـان الترتيـب الثـامن      % ). ٣,٣( الترتيب السابع بنسبة    ) ب  /١٩س(احتلت العبارة   

فقد احتلت الترتيب التاسع ) ب  /٢١( أما العبارة   % ). ٢,٣( بنسبة  ) ب  /٣٠س( للعبارة  
بنسبة ) ب/٩س( ترتيب العاشر واألخير من نصيب العبارة       وقد كان ال  %). ١,٦( بنسبة  

 )١,٣.(% 
 :، أفضلها بدرجة أقل )٢(  ترتيب العبارات وفقاً لالختيار رقم .ب

 وأتت العبارة % ).٥٧,٣ ( الترتيب األول وذلك بنسبة) أ /١٤س( احتلت العبارة 
في ) أ / ٢٢ س( ثم العبارة ،% )٥٢,٢(، وذلك بنسبة في الترتيب الثاني ) أ/٣س( 
في الترتيب الرابع ) أ /٢٩س( وأتت العبارة   % ).٤٩,٥ ( لترتيب الثالث وذلك بنسبةا

،  % )٣٤,٥ ( في الترتيب الخامس بنسبة) ب / ٣٠س  ( ، ثم العبارة% )٤٤,٦( بنسبة 
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 في حين % ).٣٢,٦( ب السادس، وذلك بنسبة في الترتي ) ب/١٩س( أتت العبارة و
أما الترتيب الثامن % ). ٢٩,٣( في الترتيب السابع بنسبة ) ب /١٦س( جاءت العبارة 
في الترتيب ) أ/٧س( ، وجاءت العبارة % )٢٨,٣( بنسبة ) ب /٢١س ( فكان للعبارة 

في الترتيب العاشر بنسبة        ) ب /٩س( وأخيراً العبارة % ). ٢٣,٥( التاسع بنسبة 
 )١٤,٣ .( %  

 :، ال أفضلها مطلقاً )٣( يار رقم  ترتيب العبارات وفقاً لالخت.ج

، والعبارة  % )٨٠,٨٣ ( الترتيب األول بنسبة) ب /٩س( رة احتلت العبا
الترتيب الثالث فقد احتلته أما .  % )٦٧,٤( احتلت الترتيب الثاني بنسبة ) ب/٢١س(

لعبارة أما الترتيب الرابع فقد كان من نصيب ا% ). ٦١,٢( بنسبة ) ب/١٩س(العبارة 
الترتيب الخامس بنسبة      ) أ /٧س( واحتلت العبارة % ). ٦٠,٣( بنسبة ) ب /٣٠س(

%). ٥٩( فقد احتلت الترتيب السادس بنسبة ) ب /١٦س( أما العبارة % ). ٥٩,٩( 
فقد ) أ/٢٢س( أما العبارة %). ٤٦,٦(الترتيب السابع بنسبة ) أ/٢٩س( واحتلت العبارة 

في الترتيب التاسع ) أ /٣س( وجاءت العبارة  ). %٢٩,٦( احتلت الترتيب الثامن بنسبة 
في الترتيب العاشر بنسبة        ) أ /١٤س( وأخيراً جاءت العبارة % ). ٢٢,١( بنسبة 

 .أدناه ) ٩(  ويمكن تمثيل ذلك الترتيب بياناً كما في الشكل رقم % ).١٧,٦( 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

%

 أ 
/٣
س

 أ 
/٧
س

/ب
س٩

/ أ
١٤
س

/ب
١٦
س

/ب
١٩
س

/ب
٢١
س

/ أ
٢٢
س

/ أ
٢٩
س

/ب
٣٠
س

سط
تو
الم

اإلختيارات

شكل رقم ( ٩ ) العبارات التي تقيس القيم الجمالية

١ ٢ ٣
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 . اإلجابة عن تساؤالت الدراسة-٢
سيقوم الباحث في هذا الجزء من البحث، باستعراض تساؤالت الدراسة واإلجابة 
عليها تباعاً، وذلك من خالل تحليل البيانات التي تم جمعها، واستخدام األساليب 

 :اإلحصائية المناسبة لكل سؤال كما يلي
 :السؤال األول ٢/١

عية، واالقتصادية، والسياسية، ما ترتيب القيم الشخصية الدينية، والنظرية، واالجتما      
 والجمالية السائدة لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية ؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسـط الحسـابي، واالنحـراف                 
 طالب كلية   منترتيب القيم الشخصية، لدى أفراد العينة       المعياري، وذلك من أجل معرفة      

 : التالي الجدوليوضح ذلككما الملك خالد العسكرية 
 

 يوضح ترتيب القيم تصاعدياً لدى أفراد العينة من ) ٢٠( جدول رقم 
 طالب كلية الملك خالد العسكرية من جميع المستويات

 
 القـــيم المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب
 القيم الدينية ٢,٩٥ ٠,١٠ ١
 النظريةالقيم  ٢,٨٧ ٠,١٧ ٢
 االجتماعيةالقيم  ٢,٧٨ ٠,٢٤ ٣
 القيم السياسية ٢,٦٠ ٠,٤١ ٤
 القيم االقتصادية ٢,٣٠ ٠,٢٨ ٥
 القيم الجمالية ١,٦٠ ٠,٣٥ ٦

 
 أفراد العينـة    يتضح من الجدول السابق أن القيم الدينية تصدرت السلم القيمي لدى          

  ة وذلك بمتوسط حسابي قـدره      كلية الملك خالد العسكري    طالب   من جميع المستويات من   
، فهو   الذي ينتمي إليه هؤالء الطالب      ويعود ذلك إلى طبيعة المجتمع السعودي      ،)٢,٩٥( 

مجتمع محافظ، يتميز أفراده بتمسكهم بدينهم قوالً وعمالً، وحرصهم على غـرس القـيم              



 ١٠٤         القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكريةـرسالة ماجستير 

  

 منذ الصغر، كما أن مناهج الكلية، وأنشطتها الالمنهجية          وتنميتها الدينية النبيلة لدى أبنائهم   
وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة     . لقيم وتساعد على تعزيزها وتنميتها لدى طالبها      تدعم هذه ا  

مدى اتفاق القيم بين طالب التعلـيم        ( :بعنوان) م  ١٩٩٩الرشيد،  ( الدراسة التي أجراها    
، حيث احتلت القيم الدينية المرتبة األولى في تلـك          )الثانوي ومعلميهم في مدينة الرياض      

   ].١٤٣م، ١٩٩٩الرشيد،  [ اسة من المعلمين الدرةالدراسة لدى عين
،  )٢,٨٧(  في المرتبة الثانية، وذلك بمتوسط حسـابي قـدره           وتأتي القيم النظرية  

وهذا يدل على اهتمام طالب الكلية بالعلم والمعرفة وسعيهم الحثيث إلى اكتشاف الحقائق             
اً ما تكون من نصيب     ويفسر ذلك على أن فرص اإللتحاق بالكلية غالب       . العسكرية والعلمية 

ذوي التقديرات المرتفعة في الثانوية العامة، والذين عادة ما تسود عندهم هذه القيم، كمـا               
 . أن مناهج الكلية تدعم هذه القيم وتعززها لدى طالبها

، ويفسر ذلك على أن الطالب يخضـعون        لثة وأتت القيم االجتماعية في المرتبة الثا     
 يومـاً  ) ٤٥( العسكرية إلى فترة تدريب مكثفة تستمر لمـدة         في بداية التحاقهم بالكليات     

، يحذر عليهم خاللها الخروج من الكلية، وذلك بهدف نقلهم من الحياة المدنيـة              على األقل 
إلى الحياة العسكرية، وفي هذه المرحلة تنشأ العالقات االجتماعية بين الطالب، وتتعـزز             

 .مس حاجات زمالئه وخدمتهمالزمالة فيما بينهم، ويحرص كل منهم على تل
، ومرد ذلك أن الطالب يأتون إلى الكليـات       الرابعةالقيم السياسية في المرتبة     وتأتي  

العسكرية بمحض إرادتهم واختيارهم، وهذا يشير إلى ميلهم أصالً إلى حـب السـلطة،              
 بمـا   والقيادة، وتوجيه اآلخرين، ثم تأتي مناهج الكلية فتعمل على تعزيز وتنمية تلك القيم            

 . يتالءم والدور المنتظر قيامهم به بعد تخرجهم منها
القيم الجمالية تأتي في المرتبـة       و يتضح من الجدول السابق أن القيم االقتصادية      كما  

 ويفسر ذلك على أن هذه القيم       ، )١٠انظر الشكل رقم     (  والسادسة على التوالي   الخامسةو
 حيث أن من تسود     ليات العسكرية أساساً،  المتقدمين للك ات الطالب    اهتمام تأتي في مؤخرة  

 كمـا أن منـاهج      .عندهم هذه القيم سيتجهون إلى مجاالت أخرى غير الكليات العسكرية         
 لدى طالبها، ألنها ال تتناسب مـع الـدور           وتعزيزها هذه القيم  الكلية ال تركز على تنمية    

 علـى وجـه      عموماً وكلية الملك خالـد العسـكرية       الذي تضطلع به الكليات العسكرية    
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الخصوص في خدمة المجتمع، والمتمثل في إعداد الطالب تربوياً وعلمياً وعسكرياً وبدنياً            
 .واالرتقاء بكفاءته القتالية واإلدارية للعمل بعد تخرجه ضابطاً في الحرس الوطني
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شكل رقم ( ١٠ ) ترتيب القيم تصاعديًا لدى أفراد العينة من
 طالب آلية الملك خالد العسكرية من جميع المستويات

 
 
 :نيالسؤال الثا ٢/٢

توى األداء العسكري لطالب كلية الملك خالد     ما طبيعة العالقة بين هذه القيم ومس
 العسكرية؟

 بين القـيم  ) بيرسون  ( لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب معامل ارتباط          
القيم الدينية، القيم النظرية، القيم االجتماعية، القيم السياسية، القـيم االقتصـادية،    ( الست  

نتيجة الطالب فـي المـواد       [ قياسه من خالل  تم   واألداء العسكري الذي     )القيم الجمالية   
] . درجته في تقرير الكفاءة الفصلي      + درجته في مادة االنضباط العسكري      + العسكرية  

 .يبين ذلك)  ٢١ (  والجدول رقم 
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 يوضح ارتباط القيم الست المذكورة باألداء العسكري ) ٢١( جدول 
تباط معامل ار مستوى الداللة الدالة اتجاه العالقة

 بيرسون
 القـــيم حجم العينة

 سياسية ٣٠٧  *٠,١٢٩ ٠,٠٢٤ دالة طردي
 اجتماعية ٣٠٧  *٠,١٢٤ ٠,٠٢٩ دالة طردي
 اقتصادية ٣٠٧ ٠,٠٦٥ ٠,٢٥٥ غير دالة طردي
 دينية ٣٠٧ ٠,٠٦٢- ٠,٢٨٢ غير دالة عكسي
 نظرية ٣٠٧ ٠,٠٦٥ ٠,٢٥٨ غير دالة طردي
 ليةجما ٣٠٧ ٠,٠٠٩- ٠,٨٨٠ غير دالة عكسي

  ).٠,٠٥( معامل االرتباط دال عند مستوى معنوية  * 
 

يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباط طردي بين القيم السياسية واألداء             
، ويعني ذلـك أن الطـالب        )٠,٠٥( العسكري، وهذا االرتباط دال عند مستوى معنوية        

وهذه نتيجـة منطقيـة     . لسياسيةذوي مستوى األداء العسكري المرتفع ترتفع لديهم القيم ا        
التي تبدوا في اهتمام الفرد وميله ألن يصـبح         : فالقيم السياسية وفقاً لتعريف الباحث هي     

تنمية هذه القيم وترسيخها لدى الطـالب       ُيعد  مركزاً للقوة والسيطرة وتوجيه اآلخرين، و     
هي تعمل على   من أهداف الكليات العسكرية عموماً، وكلية الملك خالد العسكرية خاصة، ف          
 .تنمية الملكات القيادية لدى طالبها من خالل برامجها المنهجية والالمنهجية

    كما يتضح من الجدول أن هناك عالقة ارتباط طردي دال عند مسـتوى معنويـة               
 أن الكلية تُعد بمثابـة      على ذلك   فسروُي. بين القيم االجتماعية واألداء العسكري     ) ٠,٥( 

لب، فهي تُسهم في إقامة العالقات االجتماعية وترسيخها بين الطـالب           األسرة البديلة للطا  
من جميع المستويات، ويحرص كل طالب منهم على استمرارية هذه العالقات وتنميتهـا،             
كما أن تقرير الكفاءة الفصلي ُيعتبر أحد معايير األداء العسكري، وهو يشتمل على عـدد               

ري، وهذه العناصر هي مما تدل      نضباط العسك الزمالة، واألخالق، اال  : من العناصر منها  
 القيم االجتماعية فكلما إرتفع تقييم الطالب في هذه العناصر كلما ارتفع تقديره فـي               عليه

كما يتضح من الجـدول     . تقرير الكفاءة الفصلي، ويرتفع بالتالي مستوى أداءه العسكري       
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 انظـر   .األداء العسـكري  السابق عدم وجود عالقة ارتباط دالة بين بقية القيم ومستوى           
  .أدناه) ١١(الشكل رقم 

شكل رقم ( ١١) يوضح ارتباط القيم الست المذآورة باألداء العسكري

٠٫١٢٩ ٠٫١٢٤

٠٫٠٦٥

-٠٫٠٦٢

٠٫٠٦٥

-٠٫٠٠٩

٠٫١٠٠-

٠٫٠٥٠-

٠٫٠٠٠

٠٫٠٥٠

٠٫١٠٠

٠٫١٥٠
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 :الثالثالسؤال  ٢/٣

 ما طبيعة العالقة بين هذه القيم ومستوى األداء األكاديمي لطالب كلية الملك خالد 
 العسكرية؟  

بين القيم ) بيرسون ( لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب معامل ارتباط 
 ). ٢٢ (واألداء األكاديمي كما يوضح ذلك الجدول رقم 

 يبين العالقة بين القيم الست المذكوره واألداء األكاديمي ) ٢٢( الجدول رقم 
مستوى  اللةالد اتجاه العالقة

 الداللة
معامل ارتباط 

 بيرسون
 القـــيم حجم العينة

 سياسية ٣٠٧ **٠,١٩٨ ٠,٠٠٠ دال طردية
 اجتماعية ٣٠٧ ٠,٠١٦- ٠,٧٧٨ غير دال عكسية
 اقتصادية ٣٠٧ ٠,٠٠١ ٠,٩٨٠ دالغير طردية
 دينية ٣٠٧  *٠,١١٥- ٠,٠٤٣ دال عكسية
 نظرية ٣٠٧  **٠,٢٣٥ ٠,٠٠٠ دال طردية
 جمالية ٣٠٧ ٠,١١١- ٠,٠٥٣ غير دال عكسية

  ).٠,٥( معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية * 
  ).٠,١( معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية ** 
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يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط عكسي دال عند مسـتوى معنويـة              
ويفسر ذلك على أنه كلما ارتفع أداء       .  بين القيم الدينية ومستوى األداء اآلكاديمي      )٠,٠٥(

الطالب األكاديمي، كلما تطلب منه ذلك وقتاً وجهداً أكثر في التعلم من خـالل الدراسـة                
 وطموحه إلى أ يبلغ أقصـى       حثيث للحصول على العلم والمعرفة،    والمذاكرة، والسعي ال  

 ويقل بالتالي وقته المخصص لمشاهدة البرامج الدينية أو         .درجات العلم واكتشاف الحقائق   
الخ، ويقتصر اهتمامه بالدين على     ... التخصص في علوم الدين أو زيارة األماكن الدينية         

 .الواجب من العبادات فقط
 دول وجود عالقة ارتباطية طردية دالة عنـد مسـتوى معنويـة           كما يتضح من الج   

، بين القيمة النظرية ومستوى األداء األكاديمي، وتعني هذه العالقـة أنـه كلمـا               )٠,٠١(
وهـذه نتيجـة    . سادت القيم النظرية لدى المبحوث كلما ارتفع مستوى أداءة األكـاديمي          

عبر عنهـا اهتمـام الفـرد بـالعلم         هي التي ي  : منطقية فالقيم النظرية كما عرفها الباحث     
والمعرفة وميله إلى اكتشاف الحقيقة، ويشير ذلك إلى أن الكلية قد نجحت فـي تعزيـز                

 كما يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط طردية          .وتدعم هذه القيم لدى طالبها    
كمـا  .  ومستوى األداء األكـاديمي    بين القيم السياسية    ) ٠,٠١( دالة عند مستوى معنوية     

اتضح من  الجدول السابق عدم وجود عالقة ارتباط دالة بين األداء األكـاديمي وبقيـة                
  .أدناه ) ١٢(  انظر الشكل رقم .القيم

شكل رقم ( ١٢ ) العالقة بين القيم الست المذآوره واألداء األآاديمي

٠٫١٩٨

-٠٫٠١٦ ٠٫٠٠١

-٠٫١١٥

٠٫٢٣٥

-٠٫١١١
٠٫١٥٠-
٠٫١٠٠-
٠٫٠٥٠-
٠٫٠٠٠
٠٫٠٥٠
٠٫١٠٠
٠٫١٥٠
٠٫٢٠٠
٠٫٢٥٠
٠٫٣٠٠
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 : رابعالسؤال ال ٢/٤

      هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجات تلك القيم بين طـالب المسـتوى األول               
   ؟ى  الثاني وطالب المستوى الثالثوطالب المستو

 :تيآللإلجابة على هذا السؤال قام الباحث با
عمل تحليل التباين األحادي إليجاد الفروق المعنوية ذات الداللة اإلحصـائية            -أ

 . بين المستويات الثالثة لعينة الدراسة
في حالة وجود فروق معنويـة لمعرفـة         ) Scheffe( إجراء اختبار شيفيه     -ب
 . در تلك الفروقمص

 
 . تحليل التباين األحادي-أ

 إليجاد الفروق بين المستويات الدراسية الثالثة  األحاديتحليل التباينتم  -١
 ) ٢٣( كما يوضح ذلك الجدول رقم .للطالب الذين شملتهم عينة الدراسة تبعاً للقيم الدينية

 :التالي
 ) ٢٣(الجدول رقم 

 تحليل التباين
 "ف"ة قيم مستوى الداللة

F      
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 نوع القيم مصدر التباين

 
٠,٠٠٠ 

 
٤٩,٩١٢ 

٠,٣٩٦ 
٠,٠٠٧٩٤ 

٢ 
٣٠٤ 
٣٠٦ 

٠,٧٩٣ 
٢,٤١٤ 
٣,٢٠٧ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

 
القيم 
 الدينية

 
 

عنـد  دالة إحصائياً، وذلك     ) ٤٩,٩١٢= ف  (  أن قيمة     السابق يتضح من الجدول  
، أي أنه توجد فـروق معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـين                )٠,٠١( مستوى معنوية   

قـام  المستويات الدراسية الثالثة للطالب تبعاً للقيم الدينية، وإليجاد مصادر تلك الفـروق      
 : كما يلي ) شيفية(اختبار  الباحث باستخدام 
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  ) ٢٤(الجدول رقم 

 اختبار شيفيه
 المستويات وسط الفروقمت مستوى الداللة الداللة

 غير دال
 دال

٠,٣٦١ 
٠,٠٠٠ 

-٠,٠١٨٢ 
٠,٠٩٥٢**  

 األول                  الثاني
                        الثالث

 غير دال
 دال

٠,٣٦١ 
٠,٠٠٠ 

 ٠,٠١٨٢ 
٠,١١**       

 الثاني                  األول
                        الثالث

 دال 
 دال

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠٠ 

-٠,٠٩٥٢  
- ٠,١١** 

 الثالث                 األول
                        الثاني

  ) ٠,٠١( متوسط الفروق دال عند مستوى معنوية * *
ميل ت أعاله أن الفروق فيما يتعلق بالقيم الدينية،          )شيفيه( يتضح من جدول اختبار     

وذلك بمتوسط فـروق    صالح طالب المستوى األول مقارنة بطالب المستوى الثالث،         ى  لإ
، وطالب المستوى الثاني مقارنة بطـالب المسـتوى الثالـث وذلـك              )٠,٩٥٢   (رهقد

وهذا يشير إلى أن القيم الدينية تعـد مـن المسـلمات             ) . ٠,١١( بمتوسط فروق قدره    
األساسية للطالب من جميع المستويات، ألن المجتمع السعودي ـ كما أسلفنا ـ مجتمـع    

س القيم وتنميتها منذ الصغر، لكن طالب المستوى الثاني والثالـث           محافظ يعمل على غر   
وقد أمضوا في الكلية أكثر من سنة للمستوى الثاني، وأكثر من سنتين للمستوى الثالث فقد          

  والقيم االجتماعيـة    بعض القيم األخرى مثل القيم السياسية       بشكل أكبر  بدأت تترسخ لديهم  
مسؤولية، وهذا يشير إلى تأثير برامج الكلية المنهجية        نتيجة اقترابهم من التخرج وتولي ال     

 . والالمنهجية في غرس وتنمية تلك القيم لدى طالبها
تحليل التباين إليجاد الفروق بين المستويات الدراسية الثالثـة للطـالب الـذين              -أ

 :التالي ) ٢٥( شملتهم عينة الدراسة، تبعاً للقيم النظرية، انظر الجدول رقم 
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 )٢٥( جدول رقم ال 

  تحليل التباين
مستوى 
 الداللة

 "ف"قيمة 
F      

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

نوع  مصدر التباين
 القيم

 
٠,٠٠٠ 

 
١٧,٦٢٢ 

٠,٤٧٥ 
٢,٦٩٧ 

٢ 
٣٠٤ 
٣٠٦ 

٠,٩٥١ 
٨,٢٠٠ 
٩,١٥١ 

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

 
القيم 

 النظرية
 
 

دال إحصائيا، أي أنه توجد فروق معنوية       )  ١٧,٦٢٢=  ف( مة  يتضح من الجدول أن قي    
 بين المستويات الدراسية الثالثة تبعاً       ) ٠,٠١(  عند مستوى معنوية     ذات داللة إحصائية  

 .للقيم النظرية
 

 :كما يلي) شيفيه ( وإليجاد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار 
 جدول اختبار شيفيه ) ٢٦(الجدول رقم 

 المستويات متوسط الفروق مستوى الداللة ةالدالل
 دال
 دال

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠١ 

-٠,١٤* 
-٨,٦٩*  

 األول                  الثاني
                        الثالث

 دال
 دالغير 

٠,٠٠٠ 
٠,٠٧٣ 

 ٠,١٤*  
  ٥,١٥    

 الثاني                  األول
                        الثالث

 دال 
 دالغير 

٠,٠٠١ 
٠,٠٧٣ 

    ٨,٦٩*   
 - ٥,١٥ 

 الثالث                 األول
                        الثاني

 
  ) ٠,٠١(  متوسط الفروق دال عند مستوى معنوية *

يتضح من جدول اختبار شيفيه أعاله أن الفروق فيما يتعلق بالقيم النظريـة، يميـل              
األول  وذلك  بمتوسـط  فـروق         لصالح طالب المستوى الثاني مقارنة بطالب المستوى        
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، كم تميل الفروق لصالح طالب المستوى الثالث مقارنة بطالب المستوى           ) ٠,١٤( قدره  
وهذا يشير إلى أن مناهج الكلية تسهم فـي          ). ٨,٦٩( األول وذلك بمتوسط فروق قدره      

زيادة اهتمام الطالب بالعلم والمعرفة والسعي الحثيـث لتنميـة المعـارف والمهـارات              
 . عسكرية والعلميةال
 تحليل التباين إليجاد الفروق بين المستويات الدراسية الثالثة، الذين شـملتهم عينـة              -ج

 :التالي ) ٢٧(  انظر الجدول رقم . الدراسة تبعاً للقيم االجتماعية
 تحليل التباين ) ٢٧(الجدول رقم 

 "ف"قيمة  مستوى الداللة
F      

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 نوع القيم مصدر التباين

 
٠,٠٠٠ 

 
١٤٤,٦٩٥ 

٤,٢٨٤ 
٠,٠٢٩٦ 

٢ 
٣٠٤ 
٣٠٦ 

٨,٥٦٩ 
٩,٠٠١ 
١٧,٥٧٠ 

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

القيم 
 االجتماعية

 
 
 

دالة احصائياً وذلك عند مستوى معنوية               ) ١٤٤,٦٩٥= ف( يتضح من الجدول أن قيمة      
وق معنوية ذات داللة إحصائية بـين المسـتويات الثالثـة           ، أي أنه توجد فر     )٠,٠١( 

للطالب تبعاً للقيم االجتماعية، وإليجاد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه كما             
 :يلي

 اختبار شيفيه) ٢٨(الجدول رقم 
 المستويات متوسط الفروق مستوى الداللة الداللة
 دال

 دالغير 
٠,٠٠٠ 
٠,٧٤٦ 

 ٭٭  ٠,٣٦

٠,٠١٨٦    
 األول                  الثاني
                        الثالث

 دال
 دال

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠٠ 

 ٭٭  ٠,٣٦- 
-٠,٣٤  ** 

 الثاني                  األول
                        الثالث

 دالغير 
 دال

٠,٧٤٦ 
٠,٠٠٠ 

 -٠,٠١٨٦ 
      ٠,٣٤**  

 الثالث                 األول
          الثاني              

 . )٠,٠١(   متوسط الفروق دال عند مستوى معنوية ٭٭
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يتضح من جدول اختبار شيفيه أعاله، أن الفروق فيما يتعلق بالقيم االجنماعية تميل             
 المستوى الثالث طالب  لصالح طالب المستوى األول، مقارنة بطالب المستوى الثاني، و        

على  ) ٠,٣٤( و   ) ٠,٣٦( سط فروق قدره    ، وذلك بمتو  مقارنة بطالب المستوى الثاني   
 كمـا   –ويشير ذلك إلى أن طالب المستوى األول يخضعون لفترة االسـتجداد            . التوالي

  فتنشأ بينهم العالقات االجتماعية، ويحرص كـل مـنهم علـى             –أشرنا إلى ذلك سابقاً     
كليـة  كما أن طالب المستوى الثالث وقد أمضوا في ال        . ارضاء زمالئه  وكسب صداقتهم    

قرابة الثالث سنوات، فترسخت العالقات االجتماعية فيما بينهم بشكل أكبـر، وأصـبحوا            
وقد . بمثابة األسرة الواحدة، بحيث يحرص كل منهم على تلمس حاجات ورغبات زمالئه           

تبدو هذه القيم متدنية لدى طالب المستوى الثاني مقارنة بطالب المستوى الثالث، وهذا ال              
عالقات االجتماعية بين الطالب، وإنما قد يفسر على أن الطالب فـي            يعني عدم وجود ال   

هذا المستوى قد أخذوا وضعهم الطبيعي في الكلية واعتـادوا علـى جميـع األنشـطة                
 .الالمنهجية، وبدأ يتركز اهتمامهم بقيم أخرى مثل القيم النظرية، السياسية

 الثالثة للطالب الـذين شـملتهم        تحليل التباين إليجاد الفروق بين المستويات الدراسية       -د
 :التالي ) ٢٩(  نظر الجدول رقم اعينة الدراسة تبعاً للقيم االقتصادية، 

 
 تحليل التباين ) ٢٩(الجدول رقم 

مستوى 
 الداللة

 "ف"قيمة 
F      

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 نوع القيم مصدر التباين

 
٠,٠٠٣ 

 
٦,٠٥٦ 

٠,٤٦٣ 
٠,٠٧٦٥ 

٢ 
٣٠٤ 
٣٠٦ 

٠,٩٢٧ 
٢٣,٢٦٥ 
٢٤,١٩١ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

القيم 
 االقتصادية

 
 
 

دالة إحصائياً، وذلك عنـد مسـتوى        ) ٦,٥٠٨= ( يتضح من الجدول أعاله أن قيمة ف      
، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المسـتويات الدراسـية              )٠,٠١( معنوية  

تلك الفروق تم استخدام اختبـار      مصادر  لقيم االقتصادية، وإليجاد    الثالثة، للطالب، تبعاً ل   
 :شيفيه كما يلي
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  اختبار شيفيه )٣٠(الجدول رقم 

 اتــالمستوي متوسط الفروق مستوى الداللة الداللة
 دال

 غير دال
٠,٠١٦ 
٠,٩٩٩ 

-٠,١١   * 

٠,٠٠٢١ 
 األول                  الثاني
                        الثالث

 دال
 دال

٠,٠١٦ 
٠,٠٠٩ 

 ٭    ٠,١١
٠,١٢    ** 

 الثاني                  األول
                        الثالث

 غير دال 
 دال

٠,٩٩٩ 
٠,٠٠٩ 

-٠,٠٠٢١ 
-٠,١٢  ** 

 الثالث                 األول
                        الثاني

 . )٠,٠٥(  متوسط الفروق دال عند مستوى معنوية ٭
 . )٠,٠١( توسط الفروق دال عند مستوى معنوية   م٭٭

 
أعاله، أن الفروق فيما يتعلق بالقيم االقتصادية،       ) شيفيه  ( يتضح من جدول اختبار     

توى األول وذلك بمتوسط فروق     تميل لصالح طالب المستوى الثاني مقارنة بطالب المس       
الث وذلك بمتوسـط    ، وطالب المستوى الثاني مقارنة بطالب المستوى الث        )٠,١١ ( قدره

ويفسر ذلك على أن عينة طالب المستوى الثاني ربما كانت لديهم      ). ٠,١٢( فروق قدره   
اهتمامات اقتصادية كامنة ظهرت بمجرد أن وجد الطالب وضعه قد استقر في الكلية في              
المستوى الثاني، وكانت هذه األهتمامات قد حيدت لدى طالب المستوى األول بفعل انتقال             

ب من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، وما يتطلبه ذلك من تركيز برامج الكليـة               الطال
. وأنشطتها الالمنهجية على غرس وتنمية قيم معينة مثل القيم االجتماعية والقيم السياسية           

كما أن طالب المستوى الثالث قد بدأت بعض القيم تترسخ لديهم وتطغى على اهتماماتهم              
 . ة، وذلك بسبب اقترابهم من التخرج وتولى المسؤوليةمثل القيم السياسي

هـ تحليل التباين إليجاد الفروق بين المستويات الدراسية الثالثة للطالب الذين شـملتهم             
 :التالي ) ٣١(  عينة الدراسة، تبعاً للقيم السياسية، أنظر الجدول رقم 
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  تحليل التباين )٣١(ل رقم الجدو 
 "ف"قيمة  مستوى الداللة

F      
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 نوع القيم مصدر التباين

 
٠,٠٠٠ 

 
١١٦,١٨٤ 

١١,٠٤٠ 
٩,٥٠٣ 

٢ 
٣٠٤ 
٣٠٦ 

٢٢,٠٨١ 
٢٨,٨٨٨ 
٥٠,٩٦٩ 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

القيم 
 السياسية

 
 

 
نـد   ع ، وهي دالة إحصائياً    )١١٦,١٨٤= ف( يتضح من الجدول أعاله، أن قيمة       

، أي أنه توجد فروق معنويـة، ذات داللـة إحصـائية بـين               )٠,٠١( مستوى معنوية   
وإليجاد مصادر تلك الفروق تم     . المستويات الدراسية الثالثة، للطالب تبعاً للقيم السياسية      

 :كما في الجدول التالي) شيفيه ( استخدام اختبار 
 

  اختبار شيفيه)٣٢(الجدول رقم 
 المستويات متوسط الفروق مستوى الداللة الداللة
 دال
 دال

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠٠ 

٠,٢٠*  
-٠,٤٣*   

 األول                  الثاني
                        الثالث

 دال
 دال

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠٠ 

 - ٠,٢٠* 
-٠,٦٣*       

 الثاني                  األول
                        الثالث

 دال 
 دال

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠٠ 

     ٠,٤٣* 
 ٠,٦٣*  

 الثالث                 األول
                        الثاني

  ) ٠,٠٥(  متوسط الفروق دال عند مستوى معنوية *
أعاله أن الفروق فيما يتعلق بالقيمـة السياسـية         ) شيفيه  ( يتضح من جدول اختبار     

توسـط   وذلـك بم تميل لصالح طالب المستوى الثالث مقارنة بطالب المسـتوى األول ،         
ي، وذلـك   ، وطالب المستوى الثالث مقارنة بطالب المستوى الثـان        )٠,٤٣(فروق قدره   

كما تميل هذه الفروق لصـالح طـالب المسـتوى األول           ). ٠,٦٣(بمتوسط فروق قدره    
وُيفسر ذلك على أن    ). ٠,٢٠(قدره  مقارنة بطالب المستوى الثاني وذلك بمتوسط فروق        
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 أن يكون الطالب مصدرأ للقوة يعمل علـى توجيـه           روح القيادة والسيطرة، والرغبة في    
لدى   قد ترسخت بشكل واضح    اآلخرين وهذا ما تعنية القيم السياسية وفقاً لتعريف الباحث        

 وهذا ُيشـير إلـى    ،  طالب المستوى الثالث، نتيجة اقترابهم من التخرج وتولي المسؤولية        
 .   لدى طالبهاها وتنميذه القيمه حيث أنها تدعم هذه القيم، تأثير مناهج الكلية على تكوين

 تحليل التباين إليجاد الفروق بين المستويات الدراسية الثالثة الـذين شـملتهم عينـة               -ز
 :التالي ) ٣٣(  الدراسة تبعاً للقيم الجمالية، أنظر الجدول رقم 

  تحليل التباين)٣٣(الجدول رقم 
جموع المربعاتم درجة الحرية متوسط المربعات F "ف"قيمة  مستوى الداللة  نوع القيم مصدر التباين

 
٠,٠٠٠ 

 
٩,٣٣٣ 

١,٠٦٧ 
٠,١١٤ 

٢ 
٣٠٢ 
٣٠٤ 

٢,١٣٥ 
٣٤,٥٤٠ 
٣٦,٦٧٥ 

 بين المجموعات
 المجموعات داخل

 المجموع

القيم 
 الجمالية

 

 
، دالة إحصائياً، وذلـك عنـد        )٩,٣٣٣= ف( يتضح من الجدول أعاله، أن قيمة       

 معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـين          ، أي أنه توجد فـروق      )٠,٠٥( مستوى معنوية   
المستويات الثالثة للطالب، تبعاً للقيم الجمالية، وقد تم استخدام اختبـار شـيفيه إليجـاد               

 :مصادر تلك الفروق، وذلك كما يلي
  اختبار شيفيه )٣٤(الجدول رقم 

 المستويات متوسط الفروق مستوى الداللة الداللة
 غير دال

 دال
٠,١٤٢ 
٠,٠٠٠ 

٠,٠٩٦٢ 
٠,٢١    ** 

 األول                  الثاني
                        الثالث

 غير دال
 غير دال

٠,١٤٢ 
٠,٠٦٤ 

-٠,٠٩٦٢ 
٠,١١ 

 الثاني                  األول
                        الثالث

 دال
 غير دال

٠,٠٠٠ 
٠,٠٦٤ 

-٠,٢١   ** 
-٠,١١ 

 الثالث                 األول
        الثاني                

  )٠,٠١( متوسط الفروق دال عند مستوى معنوية *  *
يتضح من الجدول أعاله أن الفروق فيما يتعلق بالقيمة الجمالية تميل لصالح طالب             

،  )٠,٢١( المستوى األول، مقارنة بطالب المستوى الثالث، وذلك بمتوسط فروق قـدره           
الب في الكلية كلما قل اهتمامه بهذه القيم،        أي أنه كلما زاد عدد السنوات التي يقضيها الط        
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 أن مناهج الكلية ال تركز على تنمية وتعزيز هذه القيم لـدى الطـالب،               على ذلك   فسروُي
   . في خدمة المجتمع الذي تقوم به الكلية األمنيوذلك لعدم توافقها مع الدور

 :السؤال الخامس ٢/٥
الد العسكرية ذوي مستوى األداء     ما ترتيب القيم الشخصية لدى طالب كلية الملك خ        

 العسكري واألكاديمي المرتفع ؟ 
  -:التاليبعلى هذا السؤال قام الباحث لإلجابة 

 . توزيع عينة الدراسة إلى فئات متقاربة وفقاً لمستوى األداء-
 .  ترتيب القيم الشخصية للطالب ذوي مستوى األداء المرتفع-

 . توزيع العينة إلى فئات.أ
، فيما  )٤,٩٢( و  ) ٣,٥٤( بين  في األداء العسكري عينة الدراسةل تراوح تحصي

قام الباحث وبناء على ذلك  ). ٥,٠٠( و  ) ١,٦٨( تراوح التحصيل اآلكاديمي بين 
وفقاً لمستوى أدائهم العسكري واألكاديمي   عينة الدراسة إلى ثالث فئات متقاربةبتوزيع

   -:يوضحها الجدول التالي
  توزيع عينة الدراسة إلى ثالث فئات حسب األداء العسكري واألكاديمي )٣٥ ( الجدول رقم 

 نوع األداء فئات األداء

 فئة األداء المرتفع فئة األداء المتوسط فئة األداء المنخفض

  فأكثر٤,٥٨ ٤,٥٧-٣,٣٤من   فأقل٤,٣٣من  األداء العسكري

  )١١٣ (   )٩٤ (   )١٠٠ (  عدد الفئة

  فأكثر٤,٠٩ ٤,٠٨-٣,٦٤  فأقل٣,٦٣ مياألداء األكادي

  )١٠٩ (   )٩٩ (   )٩٩ (  عدد الفئة

 ٣٠٧ ٣٠٧ ٣٠٧ المجموع 

 
 . ترتيب القيم الشخصية للطالب.ب

قام الباحث بترتيب القـيم الشخصـية للطـالب ذوي مسـتوى األداء العسـكري               
 -:واآلكاديمي المرتفع وفقاً للمتوسط الحسابي كما يوضح ذلك الجدول التالي
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  ترتيب القيم وفقاً لألداء العسكري واآلكاديمي المرتفع  )٣٦(  جدول رقم 
 القيم األداء األكاديمي المرتفع األداء العسكري المرتفع

المتوســــط  
 الحسابي

ــراف  االنحـ
 المعياري

المتوســــط 
 الحسابي

ــراف  االنحـ
 المعياري

 الترتيب

 ١ ٠,١١  ٢,٩٣ ٠,١٢ ٢,٩٤ الدينية
 ٢ ٠,١٦ ٢,٩١ ٠,١٨ ٢,٨٩ النظرية

 ٣ ٠,٢٤ ٢,٧٨ ٠,٢٤ ٢,٧٩ االجتماعية
 ٤ ٠,٣٩ ٢,٦٩ ٠,٣٩ ٢,٦٧ السياسية

 ٥ ٠,٢٩ ٢,٢٥ ٠,٢٩ ٢,٢٧ االقتصادية
 ٦ ٠,٣٠ ١,٥٢ ٠,٣٧ ١,٥٩ الجمالية
 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود اختالف في ترتيب القـيم الشخصـية لـدى               
 المرتفع، بالرغم من بعض االختالفات      الطالب ذوي مستوى األداء العسكري واألكاديمي     
 .الطفيفة بينهما في المتوسطات الحسابية لتلك القيم

وتكمن هذه االختالفات في كل من القيم الدينية إذ كانت القيم الدينيـة فـي  األداء                 
وكانت القيم االجتماعية في األداء      ). ٢,٩٣( ، وفي األداء األكاديمي      )٢,٩٤( العسكري  
، وكانت القيم االقتصادية في األداء       )٢,٧٨( ، وفي األداء األكاديمي      )٢,٨٩( العسكري  

، أما القيم الجمالية فكانـت فـي         )٢,٢٥( ، وفي األداء األكاديمي      )٢,٢٧( العسكري    
  ).١,٥٢( ، وفي األداء األكاديمي  )١,٥٩( األداء العسكري 

ى األداء المرتفع في كـل      ويمكن تفسير تلك االختالفات تبعاً الختالفات تحديد مستو       
    من الشق العسكري والشق األكاديمي، إذ يبدأ األداء المرتفع في األداء العسـكري مـن               

، ) فـأكثر    ٤,٠٩( ، في حين يبدأ مستوى األداء األكاديمي المرتفع من          ) فأكثر   ٤,٥٨( 
داء العينـة منـه فـي األ      كافة  ويعني ذلك أن مستوى األداء العسكري أكثر ارتفاعاً لدى          

 .األكاديمي
أما االختالفات في المتوسطات الحسابية في القيم النظرية فهي تميل لصـالح ذوي             

، في حـين    )٢,٩١( لديهم  األداء األكاديمي المرتفع، إذ كان المتوسط الحسابي لهذه القيم          
 ويفسر ذلك على أن األداء األكاديمي      ). ٢,٨٩(  ذوي مستوى األداء العسكري      لدىكان  
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 نتيجة السؤال الرابع التي أثبتـت وجـود         ى ذلك  دلت عل  وقد،تفاع القيم النظرية  يرتفع بار 
م النظرية وبين األداء األكاديمي، في حين كانت هذه العالقـة            بين القي   دالة عالقة طردية 

 .غير دالة بين األداء العسكري وهذه القيم
كـاديمي  أما القيم السياسية فكان المتوسط الحسابي لـدى ذوي مسـتوى األداء األ            

، )٢,٦٧( ، في حين كان لدى ذوي األداء العسكري المرتفع هـو           )٢,٦٩( المرتفع هو   
وقد دلت نتيجة السؤال الرابع على أن كٍل من األداء األكاديمي واألداء العسكري علـى               

كـاديمي لـدى    ه كلما ارتفع األداء العسكري واأل     عالقة طردية مع القيم السياسية، أي أن      
ه القيم لديه، إال أن معامل ارتباط بيرسون بـين هـذه القـيم واألداء               الطالب ارتفعت هذ  

،  )٠,١٢٩( وهو أعلى منه بينها وبين األداء العسكري إذ كـان            ) ٠,١٩٨( ي  اآلكاديم
ولهذا السبب يعود الفرق البسيط في المتوسط الحسابي لصالح الطـالب ذوي مسـتوى              

 .أدناه) ١٣(انظر الشكل رقم  .المرتفع األداء اآلكاديمي
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شكل رقم ( ١٣ ) ترتيب القيم وفقًا لألداء العسكري واآلآاديمي المرتفع

المتوسط الحسابي لألداء العسكري المرتفع  المتوسط الحسابي لألداء األآاديمي المرتفع
 
 :السؤال السادس ٢/٦

ما ترتيب القيم الشخصية لدى طالب كلية الملك خالد العسكرية ذوي مستوى األداء 
 :لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بما يلي والعسكري واألكاديمي المنخفض؟
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 األداء العسكري واألكاديمي المنخفض) ٣٧(الجدول رقم 
 القيم األداء األكاديمي المنخفض األداء العسكري المنخفض

المتوســــط  
 الحسابي

ــراف  االنحـ
 المعياري

المتوســــط 
 الحسابي

ــراف  االنحـ
 المعياري

 الترتيب

 ١ ٠,٠٦٨ ٢,٩٧ ٠,٠٩٩ ٢,٩٥ الدينية
 ٢ ٠,١٨ ٢,٨١ ٠,١٩ ٢,٨٥ النظرية

 ٣ ٠,٢٣ ٢,٧٩ ٠,٢٥ ٢,٧٣ االجتماعية
 ٤ ٠,٤٣ ٢,٤٨ ٠,٤٢ ٢,٥٥ السياسية

 ٥ ٠,٢٨ ٢,٣٥ ٠,٣٠ ٢,٢٦ االقتصادية
 ٦ ٠,٣٣ ١,٦٤ ٠,٣١ ١,٥٦ الجمالية

 
 لدى الطالب   يتضح من الجدول السابق عدم وجود اختالف في ترتيب القيم الشخصية          

بعض االختالفات  وجود  كاديمي المنخفض، بالرغم من     واألذوي مستوى األداء العسكري     
 إذ كان المتوسط الحسابي لكٍل من القيم        .بية لتلك القيم  الطفيفة بينهما في المتوسطات الحسا    

والقـيم   ) ٢,٣٥( والقـيم االقتصـادية      ) ٢,٧٩( والقيم االجتماعيـة     ) ٢,٩٧(  الدينية
 أكثر ارتفاعـاً    ،كاديمي المنخفض داء األ لدى الطالب ذوي مستوى األ     ) ١,٦٤( الجمالية

 كان المتوسط الحسابي للقيم     إذ،  منه لدى الطالب ذوي مستوى األداء العسكري المنخفض       
والقـيم   ) ٢,٢٦( والقيم االقتصادية    ) ٢,٧٣( والقيم االجتماعية    ) ٢,٩٥( الدينية لديهم   

 انخفض أداءه   لما ارتفعت هذه القيم لدى الطالب      ويشير ذلك إلى أنه ك     . )١,٥٦( الجمالية  
بتت وجود عالقة عكسـية      التي أث  تيجة تتسق مع نتيجة السؤال الثالث      وهذه الن  .األكاديمي

  .باستثناء القيم االقتصادية كاديميوبين األداء األبين هذه القيم 
لدى الطالب ذوي مستوى األداء       )٢,٥٥ ( فكان لقيم السياسية ل المتوسط الحسابي أما  

كـاديمي   مستوى األداء األ   العسكري المنخفض وهو أكثر ارتفاعاً منه لدى الطالب ذوي        
 وُيفسر ذلك على أن الذين يقعون       . )٢,٤٨( متوسط الحسابي لديهم     كان ال  إذ ،المنخفض

  هم من أفراد العينة،  ممن ترتفع لديهم القيم السياسية      ضمن فئة األداء العسكري المنخفض      
وهذا يتسق مع نتيجـة     . أكثر عدداً من الذين يقعون ضمن فئة األداء اآلكاديمي المنخفض         

كل مـن األداء     مع    عالقة طردية دالة   السياسيةلقيم   ل أثبتت أن السؤال الثاني والثالث التي     
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   كـاديمي   األداء األ  مـع ) بيرسون  ( كاديمي، إال أن معامل االرتباط      العسكري واألداء األ  
  ).٠,١٢٩( العسكري الذي يبلغ أكثر ارتفاعاً منه مع األداء  ) ٠,١٩٨( 

ة لدى الطـالب ذوي     كما يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للقيم النظري         
، وهو أكثر ارتفاعاً منه لدى الطـالب         )٢,٨٥( هو  مستوى األداء العسكري المنخفض     

  ).٢,٨١( ذوي مستوى األداء األكاديمي المنخفض، إذ كان المتوسط الحسابي لديهم 
 ضمن فئـة األداء  ونويفّسر ذلك على أن أفراد العينة الذين ترتفع عندهم هذه القيم يقع         

 أكثر عدداً من الذين يقعـون ضـمن فئـة األداء األكـاديمي               وهم لمنخفضالعسكري ا 
 .المنخفض

 عالقـة   الث والتي أثبتت أن للقيم النظريـة      ويتسق هذا مع نتيجة السؤال الثاني والث      
طردّية دالة مع األداء األكاديمي، في حين أن عالقة هذه القيم مع األداء العسكري غيـر                

 .ناهأد) ١٤( انظر الشكل رقم .دالة
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شكل رقم ( ١٤ ) األداء العسكري واألآاديمي المنخفض

المتوسط الحسابي لألداء العسكري المنخفض  المتوسط الحسابي لألداء األآاديمي المنخفض
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 خالصة الفصل الرابع 
اشتمل هذا الفصل على بيان خصائص عينة الدراسة من خالل توزيعها في جداول             

 . محددة وفقاً للسن وللمستويات الثالثة
بعد ذلك تم عرض وتحليل وتفسير الجداول التكرارية الستجابات أفراد العينة وفقاً            

). الدينية، النظرية، االجتماعية، السياسية، االقتصـادية والجماليـة         : ( تلنوع القيم الس  
وأخيراً تضمن الفصل عرض أسئلة الدراسة واإلجابة عليها تباعاً من خـالل اسـتخدام              

 .األساليب اإلحصائية المناسبة لكل سؤال
  .وفي الفصل التالي سوف يتم تلخيص أهم نتائج الدراسة والتوصيات
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 الفصل الخامس
 أهم النتائج والتوصيات

 .أهم النتائج -١
الدينية، ( إن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو معرفة العالقة بين القيم الشخصية             

          فـي ضـوء تقسـيم      ) والنظرية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصـادية، والجماليـة        
العسكري واألكـاديمي لـدى الطـالب       ألنماط الشخصية ومستوى األداء     ) سبرانجر  ( 

وقد طبقت هذه الدراسة على طالب كلية الملك خالد العسكرية خالل الفصل            . العسكريين
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تـم تطـوير        ). هـ  ١٤٢٣ـ  ١٤٢٢(الدراسي الثاني عام    

جمع ل) محمود السيد أبو النيل، وماهر محمود الهواري        (استبانة القيم التي أعدها كل من       
طالباً  ) ٣٢٨( بلغت هذه العنة    .  من مجتمع الدراسة   ت، وقد تم أخذ عينة عشوائية     البيانا

من طالب المستوى األول، والثاني، والثالث من طالب كلية الملك خالد العسكرية، ويمثل             
 .طالباً ) ١٠٩٥( من مجتمع الدراسة البالغ عدد %) ٣٠( ذلك ما نسبته 

وقـد  ) ألفا كونباخ   ( ة الدراسة باستخدام معامل االرتباط      وقد تم التأكد من ثبات أدا     
. وهو معامل مرتفع ُيمكِّن من االعنماد عليها       ) ٠,٧٣( تبين أن األداة ذات ثبات عاٍل بلغ        

ولقياس مدى صدق االستبانة الظاهري ثم عرضها في صورتها األولية على عـدد مـن               
صاص، كما تم التأكد من صدقها      محكماًمن ذوي االخت  ) ١٢(المحكمين المتخصصين بلغ    

طالباً مـن أجـل     ) ٢٠(البنائي ثم تطبيقها على عينة استطالعية من عينة الدراسة بلغت           
بين كل فقرة   ) بيرسون  ( تحديد مدى التجانس الداخلي عن طريق حساب معامل ارتباط          

ولتحليل نتائج الدراسـة تـم اسـتخدام        . من فقرات محاور األداة وجميع فقرات المحور      
أساليب اإلحصاء الوصفي، كما تم استخدام تحليل التباين األحادي إليجاد الفروق المعنوية            

الدينية، النظرية، االجتماعية، السياسية، االقتصـادية،      ( ذات الداللة اإلحصائية في القيم      
فـي  ) شيفيه  ( كما تم استخدام اختبار     . بين المستويات الثالثة لعينة الدراسة    ) والجمالية  

 . وجود فروق معنوية لمعرفة مصدر تلك الفروقحالة
 ) ٩٢: ( استبانة موّزعـة كالتـالي     ) ٣٠٧( وقد بلغ عدد االستبانات المسترجعة      

استبانة مـن   ) ١٠٥( ، و % )٣٠( استبانة من طالب المستوى األول وهي تعادل نسبة   
ب اسـتبانة مـن طـال      ) ١١٠( ، و   % )٣٤,٢( طالب المستوى الثاني وتعادل نسـبة       
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وبالنسبة لتوزيـع   . من االستبانات المسترجعة   %) ٣٥,٨( المستوى الثالث وتعادل نسبة     
 % ) ٢٠,٩( أفراد العينة وفق السن فقد تبين أن أكبر نسبة من طالب المسـتوى األول               

أما طالب المستوى الثاني والثالث فكانـت       . سنة ) ٢٠ إلى   ١٩( تقع أعمارهم في الفئة     
أكبـر مـن   ( تقع أعمارهم في الفئة     % ) ٣٥,٢( ، و    % )٢٢,٩( النسبة الكبرى منهم    

 ). سنة ٢٠
 :ويمكن تلخيص النتائج على النحو التالي

تصدرت القيم الدينية السلم القيمي لدى أفراد العينة من جميع المستويات وذلك             -١
النظرية، وذلك بمتوسط حسـابي     ، تلتها القيم     )٢,٩٥( بمتوسط حسابي قدره    

، فيمـا    )٢,٧٨(  ثم القيم االجتماعية بمتوسط حسابي قـدره         ، )٢,٨٧( قدره  
وجاءت  ). ٢,٦٠( احتلت القيم السياسية الترتيب الرابع بمتوسط حسابي قدره         

،  )٢,٣٠( القيم االقتصادية في الترتيب الخامس وذلك بمتوسط حسابي قـدره           
، وذلـك بمتوسـط حسـابي قـدره         وكانت القيم الجمالية في الترتيب السادس     

)١,٦٠.( 
بـين   ) ٠,٠١ ( ت داللة إحصائية عند مستوى قـدره      وجود فروق معنوية ذا    -٢

المستويات الدراسية الثالثة تبعاً للقيم الدينية، وتميل هذه الفروق لصالح طالب           
الثالث، وذلك بمتوسط فـروق قـدره       المستوى األول مقارنة بطالب المستوى      

لمستوى الثالـث، وذلـك     ، وطالب المستوى الثاني مقارنة بطالب ا       )٠,٩٥٢(
  ).٠,١١(بمتوسط فروق  قدره 

بـين   ) ٠,٠١ ( ت داللة إحصائية عند مستوى قـدره      وجود فروق معنوية ذا    -٣
المستويات الدراسية الثالثة تبعاً للقيم النظرية وتميل هذه الفروق لصالح طالب           

 األول، وذلك بمتوسط فـروق قـدره        المستوى الثاني مقارنة بطالب المستوى    
كما تميل الفروق لصالح طالب المستوى الثالث مقارنـة بطـالب           ).  ٠,٢٨(

  ).٨,٦٩( المستوى األول، وذلك بمتوسط فروق قدره 
بـين   ) ٠,٠١ ( ية عند مستوى قـدره    وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائ      -٤

المستويات الدراسية الثالثة تبعاً للقيم االجتماعية، وتميل هذه الفروق لصـالح           
ألول مقارنة بطالب المستوى الثاني، وذلك بمتوسط فـروق         طالب المستوى ا  
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، وطالب المستوى الثالث مقارنة بطالب المستوى الثاني وذلك          )٠,٣٦( قدره  
  ).٠,٣٤( بمتوسط قدره 

بـين   ) ٠,٠١ ( ت داللة إحصائية عند مستوى قـدره      وجود فروق معنوية ذا    -٥
تميل هذه الفـروق لصـالح      المستويات الدراسية الثالثة تبعاً للقيم االقتصادية و      

طالب المستوى الثاني مقارنة بطالب المستوى األول، وذلك بمتوسط فـروق           
، كما تميل هذه الفروق لصالح طالب المستوى الثاني مقارنـة            )٠,١١( قدره  

  ).٠,١٢( بطالب المستوى الثالث وذلك بمتوسط فروق قدره 
بـين   ) ٠,٠٥ ( هت داللة إحصائية عند مستوى قـدر      وجود فروق معنوية ذا    -٦

وتميل هـذه الفـروق لصـالح    . المستويات الدراسية الثالثة تبعاً للقيم السياسية     
طالب المستوى الثالث مقارنة بطالب المستوى األول، وذلك بمتوسط فـروق           

، كما تميل هذه الفروق لصالح طالب المستوى الثالث مقارنـة            )٠,٤٣( قدره  
، كما تميل هـذه      )٠,٦٣( وق قدره   بطالب المستوى الثاني، وذلك بمتوسط فر     

الفروق لصالح طالب المستوى األول مقارنة بطالب المستوى الثـاني وذلـك            
  ).٠,٢٠( بمتوسط فروق قدره 

بـين   ) ٠,٠٥ ( ت داللة إحصائية عند مستوى قـدره      وجود فروق معنوية ذا    -٧
ح المستويات الدراسية الثالثة تبعاً للقيم الجمالية، وتميل هـذه الفـروق لصـال            

طالب المستوى األول مقارنة بطالب المستوى الثالث، وذلك بمتوسط فـروق           
  ).٠,٢١( قدره 

بين القيم السياسية  ) ٠,٠٥ ( توى قدرهوجود عالقة ارتباط طردية دالة عند مس -٨
 .ومستوى األداء العسكري

بـين القـيم     ) ٠,٠٥ ( تباط طردية دالة عند مسـتوى قـدره       وجود عالقة ار   -٩
 .ى األداء العسكرياالجتماعية ومستو

بـين القـيم     ) ٠,٠٥ ( رتباط عكسي دالة عند مستوى قدره     وجود عالقة ا   -١٠
 .الدينية ومستوى األداء األكاديمي

بـين القـيم     ) ٠,٠١ ( رتباط طردي دالة عند مستوى قدره     وجود عالقة ا   -١١
 .النظرية ومستوى األداء األكاديمي
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الملك خالد العسـكرية    احتلت القيم الدينية الترتيب األول لدى طالب كلية          -١٢
ذوي مستوى األداء العسكري واألكاديمي المرتفع، تلتها القيم االجتماعيـة ثـم            

 .السياسية ثم النظرية واالقتصادية فالجمالية
كان ترتيب القيم الشخصية لدى الطالب ذوي مسـتوى األداء العسـكري             -١٣

 :واألكاديمي المنخفض على النحو التالي
رية، القيم االجتماعية، القيم االقتصادية، القيم السياسية، القيم        القيم الدينية، القيم النظ   

 . الجمالية
 . أهم التوصيات-٢

في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بعدد من التوصيات التي يرى أنهـا              
سوف تسهم في االستفادة من دراسة القيم الشخصية لالرتقاء بمستوى األداء العسـكري             

. الكليات العسكرية عموماً، وطالب كلية الملك خالد العسكرية خاصة        واألكاديمي لطالب   
 :وهذه التوصيات هي

إجراء المزيد من الدراسة حول دور التعليم والتدريب في كلية الملك خالد  -١
العسكرية في غرس بعض القيم التي تناسب المجال العسكري عموماً والقيادي 

 .خاصة وتنميتها لدى طالبها
تبارات التي تقيس القيم الشخصية ضـمن اختبـارات القبـول           إدراج أحد االخ   -٢

والتسجيل في الكلية؛ وذلك ألهمية القيم الشخصية بوصفها أحد دوافع السـلوك            
الفردي، بحيث تتم المفاضلة بموجبها فيتم تفضيل من ترتفع عنده قـيم معينـة              

صرها وتحديد  القيم الدينية، القيم االجتماعية، القيم السياسية، بعد أن يتم ح         : مثل
أولويتها على بعضها البعض وذلك انطالقاً من أهمية هـذه القـيم فـي بنـاء                

 .شخصية القائد العسكري
إجراء دراسة حول استقصاء القيم الشخصية لعينة من طالب المسـتوى األول             -٣

في الكلية حال قبولهم، وإجراء تلك الدراسة على العينة نفسها بعد مضي ثالث             
الطالب من الكلية، وذلك لتحديد القـيم التـي اكتسـبها        سنوات، أي قبل تخرج     

والتي تعزى إلى مناهج التعليم والتدريب في الكلية والبرامج األخرى، ليـتمكن            
القائمون على أمر الكلية وفي ضوء نتائج تلك الدراسات مـن زيـادة تركيـز               
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مناهج الكلية وأنشطتها التي تعمل على تكوين وترسيخ القيم الشخصـية التـي             
 .تفق والدور الذي تضطلع به الكلية في خدمة المجتمعت
زيادة االهتمام بالبرامج واألنشطة الالمنهجية في الكلية لما ألثرها الخفي مـن             -٤

 .دور في غرس بعض القيم التي تسهم في بناء شخصية القائد العسكري الناجح
ها تتصدر االستفادة من القيم الدينية التي مصدرها الدين اإلسالمي العظيم بوصف          -٥

السلّم القيمي لدى أفراد العينة، وذلك من خالل التركيز علـى بـرامج الكليـة               
قيمـة  : وأنشطتها الالمنهجية التي تعمل على تنمية القيم المنبثقة عنهـا مثـل           

الصدق، األمانة، العدل، االنضباط الذاتي وترسيخها لدى طالب الكلية، نظـراً           
 القيادية التي سـيتوالها خـريج الكليـة         ألهمية مثل هذه القيم النبيلة لألعمال     

 .مستقبالً
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 قائمة المراجع

 
 ،١ ط ،القيم اإلسالمية والتربية   ،)م١٩٨٨(العينين، علي خليل مصطفى     أبو   -١

  .مكتبة إبراهيم حلبي :المدينة المنورة

قيم اإلدارة العليا في المنظمات      ،)م  ١٩٩٥( لفضل، عبد الشافي محمد     أبو ا  -٢
  ،)دراسـة ميدانيـة     ( المصرية، على مشارف القرن الواحد والعشـرين      

 .أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية :رةالقاه

علم النفس الصناعي، بحوث عالمية  ،)م ١٩٧٨( أبو النيل، محمود السيد،    -٣
 .ر النهضة العربية للطباعة والنشردا :بيروت ،وعربية

: عمـان  ،١ ط ،إدارة الموارد البشرية   ،)م  ٢٠٠٠( أبو شيخة، نادر أحمد      -٤
 .دار صفاء للنشر والتوزيع

 ،سلسلة األحاديـث الصـحيحة     ،)م  ١٩٨٧( د ناصر الدين    األلباني، محم  -٥
 .مكتبة المعارف: الرياض ،٢طالمجلد الثالث، 

 محيط المحيط قاموس مطـول للغـة       ، )م١٩٧٧(البستاني، المعلم بطرس     -٦
 . مكتبة لبنان:بيروت ،العربية

   ،اإلدارة بـالقيم  : األخالق الحديثة لـإلدارة    ،)م  ٢٠٠٠( بالنكارد وكونور    -٧
 .، دار الرضا للنشر١ ط،)، مترجم سليمان(

موسوعة القـيم ومكـارم األخـالق        ، )م٢٠٠١( تنباك، مرزوق صنيتان     -٨
 .دار رواح للنشر والتوزيع :الرياض ،العربية اإلسالمية

: بيروت ،كتاب التعريفات  ،)م  ١٩٨٥( ي، علي بن محمد الشريف      الجرجان -٩
 .مكتبة لبنان

منشأة  :اإلسكندرية،  ٢ط ،اعيعلم النفس االجتم   ،)م  ١٩٨٤( جالل، سعد    -١٠
 . المعارف



١٢٩ 
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اسـتنباط بعـض القـيم       ، )م١٩٩١( الحارثي، سفر عـويض سـرحان      -١١
 رسـالة   ،اإلسالمية، ومعرفة مدى إسهامها في اتخاذ القرارات اإلداريـة        

 .جامعة أم القرى: مكة المكرمة ماجستير غير منشورة،
ميرة إبـراهيم   شند، س و سليمان، عبد الرحمن سيد   لفتاح، و حافظ، نبيل عبد ا    -١٢

مكتبـة زهـراء    :  القاهرة ، مقدمة في علم النفس االجتماعي     ، )م١٩٩٧(
  .الشرق

 -لبنـان  ،موسوعة علـم االجتمـاع     ،)م  ١٩٩٩( الحسن، إحسان محمد     -١٣
 .الدار العربية للموسوعات :بيروت

العالقة بين بعض القيم والتصـلب فـي         ،)م  ١٩٩٣( حسين، عطا محمود     -١٤
، العـدد   لكتاب السنوي للعلـوم االجتماعيـة     السلوك االجتماعي، سلسلة ا   

 .سسة شباب الجامعة للطباعة والنشرمؤ :اإلسكندرية ،األول
 رسالة  ،القيم الخاصة لدى المبدعين    ،)م  ١٩٨١( حسين، محي الدين أحمد      -١٥

 . دار المعارف : دكتوراه منشورة، مصر
 دراسـات نظريـة     ،علـم الـنفس االجتمـاعي      ، )م١٩٩٤( حيدر، فؤاد    -١٦

  .دار الفكر العربي : بيروتة،يوتطبيق
، ترجمـة   دستور األخالق في القـرآن     ،)م  ١٩٨٨( دراز، محمد عبد اهللا      -١٧

 .مؤسسة الرسالة: وتربي، ٧ طشاهين،

 -عمـان  ،إدارة القوى البشرية، منحى نظمي     ،)م  ١٩٨٦( دره، الصباغ    -١٨
 .دار الندوة للنشر والتوزيع: األردن

دار الكتاب  : القاهرة ،ت االجتماعية القيم والعادا  ،)م  ١٩٦٦( دياب، فوزية    -١٩
 .العربي

تقويم األداء الـوظيفي بـدول مجلـس         ،)م  ١٩٩١( رسالن، أنور أحمد     -٢٠
 .التعاون الخليجي

 دار  : القاهرة ،القيم في اإلسالم   ،)م  ١٩٩٠( ن، صالح الدين بسيوني     رسال -٢١
 .الثقافة للنشر والتوزيع
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لقيم بين طالب التعليم    تفاق ا إمدى   ،)م  ١٩٩٩( شيد، محمد بن عبد اهللا      الر -٢٢
رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،        ،الثانوي ومعلميهم في مدينة الرياض    

 .جامعة الملك سعود :الرياض
 : صنعاء ،أسس علم النفس االجتماعي    ،)م  ١٩٩٤(  الزعبي، أحمد محمد     -٢٣

 .دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

جـم المصـطلحات النفسـية      مع ،)م  ١٩٧٩(  زيدان، محمـد مصـطفى       -٢٤
 .دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة : جدة،١ ط،والتربوية

العالقة بـين قـيم العمـل        ،)م  ١٩٩٨( ، محمود عبد اهللا سراج      سعداوي -٢٥
لدى موظفي خدمات العمالء بمطاري الملك عبد        وبعض سمات الشخصية  

 مكـة   - جامعة أم القرى   ،السعودية العزيز والملك خالد بالخطوط العربية    
 .شورةرسالة ماجستير غير من :المكرمة

 ،إدارة الموارد البشرية ،)م ١٩٩٩(يلة محمد وعلي، علي حسينعباس، سه -٢٦
  .دار وائل للطباعة والنشر: عمان، ١ط

 :القـاهرة  ،القيم السياسية في اإلسالم    ،)م  ٢٠٠١( سماعيل  إ عبد الفتاح،    -٢٧
 . رالدار الثقافية للنش

معهـد  : الريـاض  ،إدارة السلوك التنظيمي   ،) م١٩٩٣(  ناصر   ،العديلي -٢٨
  .اإلدارة

المـنهج  : إدارة المـوارد البشـرية     ،)م  ١٩٩٩( عالقي، مدني عبد القادر    -٢٩
  .دار زهران للنشروالتوزيع: جدة، ٢ ط،الحديث في إدارة األفراد

كتاب الفكر التربوي العربي اإلسالمي األصـول        ،)م  ١٩٨٧( العوا، عادل  -٣٠
 إدارة البحـوث  -يـة للثقافـة والعلـوم    ظمة العرب المن : تونس ،والمبادىء
 .التربوية

 ،القيم لدى طلبة الجامعة األردنية     توجهات   ،)م  ١٩٩١( عويدات، عبد اهللا     -٣١
 . الجامعة األردنية : األردن-عمان ، ٣ع ، ) أ  ( ١٨مجلة دراسات،  م 

 :الكويت ،توضيح القيم أم تصحيح القيم     ،)م  ١٩٨٤( عيسى، محمد رفقي     -٣٢
 . مؤسسة الكويت للتقدم العلمي-لم النفس التربويندوة ع
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مكـــتبة  : الكويت ،القيم الثقافية والتسيير   ،)م  ١٩٩٩( غياث، بوفلجة    -٣٣
  .الفـالح للنـشر والتوزيع

: القاهرة وبيروت ،المدخل إلى القيم اإلسـالمية  ،)م  ١٩٨٤( قميحة، جابر    -٣٤
  .للبنانيتاب المصري ودار الكتاب ادار الكتب اإلسالمية ودار الك

: القـاهرة  ،نظرية القيمة في الفكر المعاصر     ،)م  ١٩٨٧( قنصوة، صالح    -٣٥
  .دار الثقافة للنشر والتوزيع

ن العربـي كمـدخل      القيم المؤسسية في الوط    ،)م  ١٩٨٦( الكبيسي، عامر    -٣٦
 .عمان: ، األردن٣ ع ، )١٠( المجلة العربية لإلدارة ، م  ،للتنمية اإلدارية

 دراسـة   ،)م  ١٩٩٦( ل ناجي، محمد عبـد اهللا        آ الكردي، محمد كامل، و    -٣٧
 ،وتحليل نظم القيم الشخصية للمدير السعودي في إطار مدخل ثقافة المنظمة          

  .معهد اإلدارة العامة: الرياض ، )١ ( ٣٦، م )دورية  ( اإلدارة العامة

البعد لثقافي واالجتماعي لسلوك العامـل       ،)م  ١٩٩٢( لحسن، بو عبد اهللا      -٣٨
أعمال الملتقى   الثقافة والتسيير  :جامعة الجزائر  ،المؤسسة ةوعالقته بإدار 
 .)م ١٩٩٢ نوفمبر ٣٠ -٢٨( الجزائر الدولي المنعقد ب

بعض مؤشرات التحفيز للعمل وعالقتها بقـيم        ،)م  ١٩٩٢( محمد، مزيان    -٣٩
أعمال الملتقى الـدولي المنعقـد       : جامعة الجزائر  ، الثقافة والتسيير  ،العمال

 ).م ١٩٩٢وفمبر  ن٣٠-٢٨( بالجزائر 

الميسـر فـي علـم الـنفس         ،)م  ١٩٨٤( ي، توفيق وبلقيس، أحمد     مرع -٤٠
 .دار الفرقان للنشر والتوزيع :عمان، ٢ ط،االجتماعي

القيم اإلسـالمية التربويـة والمجتمـع        ،)م  ١٩٨٨( مسعود، عبد المجيد     -٤١
 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :الدوحة، المعاصر

: عمان ،علم النفس االجتماعي   ،)م   ٢٠٠٠( من  المعايطة، خليل عبد الرح    -٤٢
  .دار الفكر للطباعة والنشر

: االسكندرية ،علم النفس االجتماعي   ،)م  ١٩٩٩( معوض، خليل ميخائيل     -٤٣
  .دار الفكر الجامعي
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حسـنين،  ( ،قيم الموظفين في مجتمع متغير     ،)م  ١٩٨١( جوردن  ومندل   -٤٤
 . المنظمة العربية للعلوم اإلدارية،)مترجم 

 :الجمهوريـة العراقيـة    ،الحضارة والشخصية  ،)م  ١٩٨١( نوري، قيس   ال -٤٥
 .رة التعليم العالي والبحث العلميوزا

 :الكويـت ،  ٢ ط ،إدارة الموارد البشـرية    ،)م١٩٩٦( هاشم، زكي محمود     -٤٦
  .منشورات ذات السالسل

المرشـد فـي علـم الـنفس         ،)م  ١٩٨٤( اشمي، عبد الحميد محمـد      اله -٤٧
  .شروقدار ال: جدة ،االجتماعي

 ،العالقة بين القيم وسمات الشخصـية      ،)م  ١٩٨٢( الهواري، ماهر محمود     -٤٨
 -٨٣، ص ص    ٩جامعة الملك سـعود، الريـاض، م        ،  مجلة كلية اآلداب  

١٢٣ . 
أهمية قيم المديرين فـي تشـكيل        ،)م  ١٩٩٢( يجان، عبد الرحمن أحمد     ه -٤٩

 عدد ،بكالهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سا: ثقافة منظمتين سعوديتين
 . معهد اإلدارة العامة: الرياض،  )٣١( سنة  ) ٧٤( 

دار  :عمـان  ،علم النفس االجتماعي   ،)م  ٢٠٠١( وحيد، أحمد عبد اللطيف    -٥٠
  .المسيرة للنشر والتوزيع
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 البيانات المتعلقة بعينة الدراسة

 
المعدل  السرية المستوى االسم تسلسل

التراكمي 
للمواد 
 العسكرية

المعدل 
التراكمي 
للمواد 
 األكاديمية

المعدل 
التراكمي 
 العام

درجة 
االنضباط 
 العسكري

تقرير 
الكفاءة 
 الفصلي
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 أداة الدراسة في صورتها األولّية

 
 حفظه اهللا ..  ………….............................…………أخي الكرمي 

  
 :وبعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته               

هتدف إىل مجع معلومات ختص الدراسة الـيت                إن هذه االستبانة اليت بني يديك       
أقوم هبا كمتطلب للحصول على درجة املاجستري من أكادميية نايف العربيـة للعلـوم              

القيم الشخصية وعالقتها مبستوى األداء لدى طـالب الكليـات          (( األمنية، بعنوان     
وحيث أنـك   )) . على طالب كلية امللك خالد العسكرية       العسكرية، دراسة تطبيقية    

أحد طالب كلية امللك خالد العسكرية الذين مت اختيارهم ألجراء هذه الدراسة، فإنه             
لذا آمل أن ختصص جزء من وقتـك        . يهمين معرفة إجابتك على أسئلة هذه االستبانة      

تشمل اإلجابة مجيع   الثمني  لإلجابة على فقراهتا بكل صدق، وأمانة، وموضوعية، وأن           
الفقرات، علماً أن كل املعلومات اليت ستزودنا هبا ستكون سرية ولـن تسـتخدم إال               

 .شاكراً لك سلفاً حسن تعاونك . ألغراض البحث العلمي فقط 
                                              وتقبلوا حتيايت ،،،

                                                    
                                                                   الباحث

                                                                     عوض بن سعيد العمري
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 :تعليمات توضح كيفية اإلجابة على بنود االستبانة : أوالً

عبارات اليت تتناول بعض املواقف واملشكالت اليت عادة ما االستبانة عبارة عن عدد من ال
واملطلوب منك أن تقارن بني العبارتني املعطاة لكل سؤال وتبدي . خيتلف الناس بشأهنا 

أمام العبارة اليت تفضلها بدرجة )  ba (وجهة نظرك حياهلا،  حبيث تضع عالميت 
أمام    ) r(   فضيالً، وعالمة واحدة، أمام العبارة األقل ت)   a  (أكرب، وعالمة  

 .العبارة اليت ال تفضلها مطلقاً
 

 :ات الشخصيةاملتغري: ثانياً
ــم ــن .............. ……… : االســ ............................ الســ

الفصيل : .....................السرية…………:........................املستوى
: املعـدل التراكمـي   : ......................رقمال................................:

 : ....................................الترتيب...................................
 

  األسئلة : ثالثاً
 :من وجهة نظرك ما هي الدراسات اليت تفيد الوطن أكثر  -١

 (        )          .االجتماعيات اللغات و -  أ
 (        )         وإدارة األعمال                                         احملاسبة-ب

 :لراديو، أيهما يلفت انتباهك أكثر عندما تستمع إىل نشرة األخبار يف ا-٢
 (        )                                    امة السياسية اهلأخبار االجتماعيات -  أ      

 (        )      .                           واملالية، والصناعية األخبار التجارية،-  ب
 :عندما ترى املتسولني يف الشارع فأول ما تفكر فيه هو  --٣

 ) (            .                      الصورة املشوهة للبالد بسببهم  -أ
     )(               .          إقامة مشروعات اجتماعية خريية إلعالتهم  - ب
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 :رى أنه يفيد أخاك أكثر التخصص يف أيهما ت-٤
  )  (          .                                             العلوم الدينية -       أ
 )        (     العلوم الطبيعية                                             -ب

 :شخص الناجح من وجهة نظرك هو الذيال -٥
 )  (                     .            يعمل على حتسني دخله  -أ
 )         (                         .      يعمل على حل املشكالت االجتماعية  -ب

 :مليال لفعل اخلري، هو الشخص الذي من وجهة نظرك الشخص ا-٦
هم يعـمل على حتسـني أحوال البـلد عن طريـق تعريف النـاس حبـقوق -أ
 )         (                                           .                            وواجباهتم
 )         (                         .        الذي يعطف على الفقراء واملساكني -ب

 : عناضرةسماعها أكثر هي احمل اليت تستمتع باحملاضرة -٧
 )      (                                                 .الفن والرسم والتصوير -   أ
 )          (            .         تربية األبناء يف ضوء تعاليم الدين اإلسالمي  -  ب

 :ماذا تعتقد أنه يفيدك ويفيد جمتمعك أكثر -٨
   )       (                      .      تكوين عادة القراءة واالطالع باستمرار -        أ
 )        (                   .      فع اقتصاديا تكوين عادة االهتمام مبا هو نا-       ب

 : الكلية هل تفضل أن تكون من رجال لو مل تكن من طلبة-٩
   )       (                            .               التجارة واألعمال الناجحني -أ
   )       (                                            .املشهورين الفن التشكيلي -ب

 : عندما تشاهد التلفاز، ما لذي يستهويك مشاهدته أكثر-١٠
  )         (      .            الربامج اليت تعاجل قضايا ومشكالت اجتماعية-        أ

 )                        ( . والبطوالت  األغاين الوطنية اليت تتحدث عن االنتصارات -       ب
 :ثر يف برامج اإلذاعة والتلفاز هو الذي جيذبك أك-١١

   )       (                        .                           لربامج الدينيةا -        أ
  )        ( عن االختراعات وأثرها يف اجملتمع الربامج العلمية اليت تتحدث -       ب
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 : از، فهل تستمتع أكثر إذا كان فيه إذا كنت ستشاهد فلماً يف التلف-١٢
 )     (                     . )مثل زواج أو طالق ( ة اجتماعية قصة تعاجل مشكل -أ

  )        (                           . ماً يروي قصة سياسي أو قائد كبريأو فل -ب
 :أيهما تفضل قراءته أكثر -١٣

   )       (            .      ت التجارية واالقتصادية جملة تتناول املوضوعا -        أ
 )         (             .    عات والقضايا االجتماعية جملة تتناول املوضو-ب    

 :رحتك بقدوم العيد سببها األول هو ف–١٤
 )                  (                    .      الزينات واملشتريات اجلديدة وهبجة الناس -أ

 )         (                     .                   ناسبة دينيةمب العيد  ارتباط-ب
 :إذا جاءتك فرصة، فهل حتب أن تكون -١٥

   )  (                .         من رجال األعمال والتجارة الناجحني يف البلد-     أ
    )    (                                .      اسة املشهورينجال السي من ر-    ب

 : أيهما تفضل أكثر من األصدقاء-١٦
     )    (                 .                   املفكر احملب للعلم واالكتشافات-     أ
  )   (                .                       احملب للزخرفة والرسم والديكور-    ب

 : لنفرض أن اهللا رزقك مبلغاً من املال مل تكن تنتظره فهل-١٧
  )        (              .تتربع به جلمعية علمية تعمل أحباثاً يف العلوم املختلفة -أ

هم يف إنـشاء مؤسـسة عـامة تعمـل على حـل مشكالت الناس اتس -ب
 )     (                                          .                                االجتماعية

 : أيهما تفضل أكثر الشخص الذي-١٨
عالمات االلتزام   النـاس والبـلد، وال تـظهر عليهيقوم بعـمله جيداً وخيـدم -أ

 (        )                                                  .                        الديين
 (        )                   ين الذي يعبد اهللا، وخيلص يف عبادته  الشخص املتد -ب

 :ف عليه أخوك الصغري ماذا تفضل أن يتعر-١٩
     ) (                             .                  قيم اجملتمع وأعرافه وتقاليده -أ
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     )  (                    .        رسم والتصوير والتصميمنواحي الفن كال -ب
 : ا تفضل أن تعمل يف عطلتك الصيفيةماذ -٢٠

 (          )                                                . زيارة األماكن املقّدسة-أ
 (          )                          .              متابعة اجلديد يف العلم واألدب-ب
 :امعة فاألولوية يف نظرك أن يلتحق اجلإذا حصل أخوك  على قبول يف -٢١

      ) (                        .             الطب ملعاجلة املرضى واحملتاجنيبكلية -أ
   )   (                               . بكلية الفنون التشكيلية ليصبح فناناً تشكيلياً -ب
 :عندما تدخل املسجد فما الذي يلفت نظرك أكثر -٢٢

 (         )                             .          فخامة املسجد و زخرفته وإنارته- أ
     )  (                        .         صالة وقراءة القرآن خشوع الناس يف ال-ب 
 : هل تعتقد أنه يفيد أخوك الصغري ويفيد الوطن أن يتعلم -٢٣

  (         )                                     .      لغات وتاريخ وأدب -       أ
 (         )            .                                  االقتصاد والسياسة-ب       

 :  إذا كنت تقرأ جريدة يومية فهل تفضل قراءة -٢٤
       )(         .                      سكرية صفحة األخبار السياسية والع-       أ

   (         )           .           االقتصادية، والتجارية صفحة األخبار -       ب
 :  إذا مسعت عن حاالت السرقات واالحتيال فما الذي حيزنك أكثر-٢٥

            (         ) .                    رائم  تعرض األبرياء ملثل هذه اجل-        أ
                           (         ) .     انتهكوا حمارم اهللا وجود لصوص-      ب

 : إذا أردت أن تتربع ببعض النقود فهل تفضل التربع هبا -٢٦
           (         ).             ية تفيد البلد جلمعية علمية تعمل أحباثاً علم-      أ
      (         ) .  ل البلدبشؤون وأحوا أو جلمعية تعمل على توعية الناس -     ب

 : إذا أتيحت لك فرصة السفر للخارج فهل حتب زيارة -٢٧
             (         ) .      ممارسة التجارة فيها األسواق التجارية واملالية و-      أ
           (         )جل مجع املعلومات عنها      بعض املعامل الدينية من أ-      ب
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 :ردت أن تتربع بنقودك لوجه اهللا  إذا أ-٢٨
 (         )                   .ي حتسن من أحواهلم املعيشية  هل تعطيها للفقراء واملساكني لك-      أ
 (         ).  تعيش فيه من أجل صيانتها  أو تعطيها ملدرسة يف احلي الذي -     ب

 : ما هي املعارض اليت تود زيارهتا، معرض عن آخر -٢٩
 )         (             . ما توصل إليه اخلرباء يف جمال الزينة والديكور والزخارف -أ
       ) ( . أو آخر االختراعات امليكانيكية اليت تساعد على اإلنتاج االقتصادي -ب

 :هل تفضل أن يعرف أخوك معلومات عن -٣٠
   )  (                         .        السياسة وأحوال البلد وكيف تسري األمور -أ
     )                  (            أو نواحي فنية تفيده مثل الرسم، والديكور    -ب
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   وعناوينهمبيان بأسماء المحكمين

 
 مالحظات جهة العمل  االسم  التسلسل
  علوم األمنيةأكادميية نايف العربية لل سعد علي الشهراين . د ١
   ================= عبد احلفيظ سعيد مقدم. د.أ ٢
   ================= إبراهيم املاحي ٣
   ================= حممد فتحي حممود. د.أ ٤
  جامعة امللك سعود فؤاد العواد. د ٥

 ================= عمر محد حالق . د ٦
 ================= عبد الناصر سعد عبد ربه. د ٧
  كلية امللك خالد العسكرية سعيد ناصر املرشان . د ٨
 ================== منصور املطريي . د ٩
 ================== عبد الناصر حسن . د ١٠
 ================== عبد الرمحن حممد القحطاين. د ١١
 ================== شباب احلارثي . د ١٢
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 داة الدراسة في صورتها النهائيةأ

 
 حفظه اهللا ..  ……………………أخي الكرمي 

  
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته               وبعد 

هتدف إىل مجع معلومات ختص الدراسة الـيت                إن هذه االستبانة اليت بني يديك       
أقوم هبا كمتطلب للحصول على درجة املاجستري من أكادميية نايف العربيـة للعلـوم              

القيم الشخصية وعالقتها مبستوى األداء لدى طـالب الكليـات          (( األمنية، بعنوان     
ـ  )) . العسكرية، دراسة تطبيقية على طالب كلية امللك خالد العسكرية           ك وحيث أن

أحد طالب كلية امللك خالد العسكرية الذين مت اختيارهم ألجراء هذه الدراسة، فإنه             
لذا آمل أن ختصص جزء من وقتـك        . يهمين معرفة إجابتك على أسئلة هذه االستبانة      

الثمني  لإلجابة على فقراهتا بكل صدق، وأمانة، وموضوعية، وأن تشمل اإلجابة مجيع             
ات اليت ستزودنا هبا ستكون سرية ولـن تسـتخدم إال           الفقرات، علماً أن كل املعلوم    
 .شاكراً لك سلفاً حسن تعاونك . ألغراض البحث العلمي فقط 

                                              وتقبلوا حتيايت ،،،
                                                    

                            الباحث                                       
                                                                     عوض بن سعيد العمري
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 :املتغريات الشخصية : أوالً
 .......………………………………… : االسم -١
 :املستوى  -٢

  )      (                                         األول. أ
        ) (                                        لثاينا. ب
     )  (                                       الثالث        . ج

 : السن -٣
  )       (                                         ] سنة ١٩أقل من [   . أ

  )       (                ]                                سنة ٢٠ إىل ١٩من [  . ب
  )       (                   ]                                  سنة  ٢٠أكثر من [  . ت
 )      (                                  املعدل التراكمي للمواد العسكرية -٤
         )  (                                   املعدل التراكمي للمواد األكادميية -٥
    )(                                   املعدل التراكمي العام -٦
 : درجة االنضباط العسكر-٧

      )   (                                           ]       درجة ٧٥أقل من [   . أ
      )  (                   ]                             درجة ٨٥ إىل ٧٥من [  . ب
         )(                 ]                               درجة  ٨٥أكثر من [  . ت

 ):هـ ١٤٢٣ -١٤٢٢(  تقرير الكفاءة الفصلي للفصل األول عام -٨
 (         )                 )    درجة ٧٥أقل من ( حاصل على تقدير جيد فأقل  . أ

       )   (               ) درجة٨٥ إىل ٧٥من ( حاصل على تقدير جيد جداً  . ب
      )  (                 )          درجة ٨٥أكثر من ( حاصل على تقدير ممتاز  . ت
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 :يفية اإلجابة على بنود االستبانةتعليمات توضح ك: ثانياً

االستبانة عبارة عن عدد من العبارات اليت تتناول بعض املواقف واملشكالت اليت عادة ما 
واملطلوب منك أن تقارن بني العبارتني املعطاة لكل سؤال وتبدي . شأهنا خيتلف الناس ب

أمام العبارة اليت تفضلها بدرجة )  ba (وجهة نظرك حياهلا،  حبيث تضع عالميت 
أمام    ) r(   واحدة، أمام العبارة األقل تفضيالً، وعالمة )   a  (أكرب، وعالمة  

 .العبارة اليت ال تفضلها مطلقاً
 
 :األسئلة : ثالثاً
 :ي الدراسات اليت تفيد الوطن أكثرمن وجهة نظرك ما ه -١

 (        )                . اللغات و علم االجتماع-  أ
   (        )         احملاسبة وإدارة األعمال                                      -ب

 :لفت انتباهك أكثرلراديو، أيهما ي عندما تستمع إىل نشرة األخبار يف ا-٢
    (        )      .                                      األخبار السياسية املهمة -  أ      

  (        )      .                          األخبار التجارية، واملالية، والصناعية-  ب
 : يف الشارع فأول ما تفكر فيه هوعندما ترى املتسولني--٣

 (        )                  .                      لصورة املشوهة للبالد بسببهما  -أ
 (        )                             .إقامة مشروعات اجتماعية خريية إلعالتهم  -ب

 :رى أنه يفيد أخاك أكثر التخصص يف أيهما ت-٤
 (        )                           .                                العلوم الدينية  - أ
 (         )                                                       . العلوم الطبيعية-ب

 :الذيالشخص الناجح من وجهة نظرك هو -٥
 )      (                                       .            يعمل على حتسني دخله -أ

 )        (                        .      ل املشكالت االجتماعية يعمل على ح-ب
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 : من وجهة نظرك الشخص امليال لفعل اخلري، هو الشخص الذي -٦

 حبـقوقهم  عن طريـق تعريف النـاسيعـمل على حتسـني أحوال البـلد -أ
            (          )                                                     .       وواجباهتم
 )      (                            .      الذي يعطف على الفقراء واملساكني -ب

 :احملاضرة العامة اليت تستمتع بسماعها أكثر هي اليت يكون موضوعها عن -٧
 )       (                  .                             الفن والرسم والتصوير -أ
 )           (                .       تربية األبناء يف ضوء تعاليم الدين اإلسالمي  -ب

 :ماذا تعتقد أنه يفيدك ويفيد جمتمعك أكثر-٨
   )       (                          .      تكوين عادة القراءة واالطالع باستمرار -أ

 )        (                      .     تكوين عادة االهتمام مبا هو نافع اقتصاديا -ب
 : لو مل تكن من طلبة الكلية هل تفضل أن تكون من رجال -٩

  )       (                             .               التجارة واألعمال الناجحني -أ
   )      (                                             .الفن التشكيلي املشهورين -ب
 : عندما تشاهد التلفاز، ما لذي يستهويك مشاهدته أكثر-١٠

  )  (          .            الربامج اليت تعاجل قضايا ومشكالت اجتماعية-        أ
  )                      (        .  األغاين الوطنية اليت تتحدث عن االنتصارات والبطوالت-       ب

 : اإلذاعة والتلفاز هوثر يف برامج الذي جيذبك أك-١١
   )                     (                               .            الربامج الدينية -أ  

  )         (      الربامج العلمية اليت تتحدث عن االختراعات وأثرها يف اجملتمع -ب  
  :يهاز، فهل تستمتع أكثر إذا كان ف إذا كنت ستشاهد فلماً يف التلف-١٢

 )(                       ) . مثل زواج أو طالق ( قصة تعاجل مشكلة اجتماعية  -أ
 )        (              .              أو فلماً يروي قصة سياسي أو قائد كبري  -ب

 :أيهما تفضل قراءته أكثر-١٣
   )         (              .         جملة تتناول املوضوعات التجارية واالقتصادية  -أ
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   )      (           .         جملة تتناول املوضوعات والقضايا االجتماعية-ب
 : فرحتك بقدوم العيد سببها األول هو –١٤

  )            (                      .      الزينات واملشتريات اجلديدة وهبجة الناس-أ
  )          (                           .        كون العيد مناسبة دينية  هامة -ب

 : إذا جاءتك فرصة، فهل حتب أن تكون -١٥
 (        )                .         من رجال األعمال والتجارة الناجحني يف البلد- أ
  (        )                .                         من رجال السياسة املشهورين-ب

 : أكثر من األصدقاء  أيهما تفضل-١٦
 (        )                         .           املفكر احملب للعلم واالكتشافات-     أ
 (        )           .                       احملب للزخرفة والرسم والديكور-    ب

 : لنفرض أن اهللا رزقك مبلغاً من املال مل تكن تنتظره فهل-١٧
   )    (                .ع به جلمعية علمية تعمل أحباثاً يف العلوم املختلفةتترب -أ     
تسـهم يف إنـشاء مؤسـسة عـامة تعمـل على حـل مشكالت الناس  -ب

 )  (                                          .                                االجتماعية
 : أيهما تفضل أكثر الشخص الذي -١٨
يقوم بعـمله جيداً وخيـدم النـاس والبـلد، وال تـظهر عليه عالمات االلتزام  -أ
 (        )                                                   .                        الديين
   )  (       .                 الشخص املتدين الذي يعبد اهللا، وخيلص يف عبادته -ب

 :ا تفضل أن يتعرف عليه أخوك الصغري  ماذ-١٩
     )      (                        .                  قيم اجملتمع وأعرافه وتقاليده  -أ
     )    (                     .        نواحي الفن كالرسم والتصوير والتصميم -ب
 : ماذا تفضل أن تعمل يف عطلتك الصيفية -٢٠

 (          )                     .    العمرة، وزيارة احلرمني الشريفنيأداء مناسك -أ
 (          )                  .              متابعة العلوم، واالكتشافات اجلديدة -ب
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 :امعة فاألولوية يف نظرك أن يلتحقإذا حصل أخوك  على قبول يف اجل -٢١

 (        )                 .            اجني بكلية الطب ملعاجلة املرضى واحملت -أ
 (        )                           . بكلية الفنون التشكيلية ليصبح فناناً تشكيلياً -ب
 :عندما تدخل املسجد فما الذي يلفت نظرك أكثر -٢٢

     ) (          .                         فخامة املسجد و زخرفته وإنارته-        أ
 (        )       .                 ع الناس يف الصالة وقراءة القرآن خشو-      ب

 :خوك الصغري ويفيد الوطن أن يتعلم هل تعتقد أنه يفيد أ-٢٣
 (         )    .                         الكيمياء، أو الفيزياء، أو الرياضيات-       أ
 (         )                                             . االقتصاد والسياسة-       ب

 :  إذا كنت تقرأ جريدة يومية فهل تفضل قراءة -٢٤
 (         )  .                           صفحة األخبار السياسية والعسكرية-       أ

          )( .                        صفحة األخبار االقتصادية، والتجارية-       ب
 :  إذا مسعت عن حاالت السرقات واالحتيال فما الذي حيزنك أكثر -٢٥

 .                                    (         )  تعرض األبرياء ملثل هذه اجلرائم -        أ
 .                                    (         )  وجود لصوص انتهكوا حمارم اهللا-      ب

 : إذا أردت أن تتربع ببعض النقود فهل تفضل التربع هبا -٢٦
 .                            (         ) جلمعية علمية تعمل أحباثاً علمية تفيد البلد-      أ
 .             (         )  أو جلمعية تعمل على توعية الناس بشؤون وأحوال البلد-     ب
 : للخارج فهل حتب زيارة  إذا أتيحت لك فرصة السفر-٢٧

 .                        (         )  األسواق التجارية واملالية وممارسة التجارة فيها-      أ
 (         ) بعض املعامل الدينية من أجل مجع املعلومات عنها                     -      ب
 : إذا أردت أن تتربع بنقودك لوجه اهللا -٢٨

 (         )                   .حتسن من أحواهلم املعيشيةل تعطيها للفقراء واملساكني لكي   ه-      أ
 (         )  أو تعطيها ملدرسة يف احلي الذي تعيش فيه من أجل صيانتها         -     ب
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 :ض اليت تود زيارهتا، معرض عن آخر ما هي املعار-٢٩
 )        (             . ة والديكور والزخارفما توصل إليه اخلرباء يف جمال الزين -أ
 (       ).  أو آخر االختراعات امليكانيكية اليت تساعد على اإلنتاج االقتصادي -ب

 :هل تفضل أن يعرف أخوك معلومات عن -٣٠
 (        )                     .        السياسة وأحوال البلد وكيف تسري األمور -أ
 (        )                           .ة تفيده مثل الرسم، والديكور أو نواحي فني -ب

 



  ١٥١               رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 موافقة قيادة كلية الملك خالد العسكرية لتطبيق الدراسة الميدانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٥٢               رسالة ماجستير ـ القيم الشخصية وعالقتها بمستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	القيم الشخصية وعلاقتها بمستوى الأداء لدى طلاب الكليات العسكرية
	ملخص الرسالة عربي
	ملخص الرسالة انجليزي
	المحتويات
	المقدمة
	الفصل الأول
	مدخل الدراسة ومشكلتها

	الفصل الثاني
	الإطار النظري للدراسة

	الفصل الثالث
	منهجية الدراسة وإجراءاتها

	الفصل الرابع
	عرض النتائج

	الفصل الخامس
	أهم النتائج والتوصيات

	المراجع
	الإستبانة



