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تهالاااع يّاامي يّمطلبااع يّلهمااع ّااطذ طل ااع يّ هملااع ى ا
يّةهالاااع يّواهوا يااع لموااالذ
( مااه ىااي ط الااع
ي
ي
ةهالاع يّمي يّلهمع  ،أم أن ّيه ط الايه لمحططيايه يّاي قط ااالقى لقط انةص
يّواهواع الا ط
يّةهالاع
ي
ي
ي

هيياألسئلييالمألسزيّة لاييمألسز يياألثيييمألسز ليياألسزلييهزاألزومه ييمأل لا ييهأل أل ييينأل مييلأل

تهالاااع يّاامي يّلهمااع
ااان
ي
تهالاع يّمي يّمطلبع
يّواهواع مالطط يأل لهط أل (مقاهس
يّةهالاع
لقاقألذزكأل مأل ط اّأليقاهلانأل:أل(مقاهس
ي
ي
ي
يّلهماااع أحاااهطد يّ لاااط ألطلقييهألي يهعأل لييوأل امييمأل ة م ي ألييينأل( 141ألطهزييطأل طهز ييمأل أل ييلأليانييه ألسز اهمييه أل
يّطيخلااع
يّواهوااع
هّالتهالاع
زل للالألسإللثهااأل مألسزاّ جأل للألينألسزم هاجأل ألهاأل:أل(احم يّلانع يااقهطيً
ي
ي
ي
يّطيخلااع لبا
يّواهوااع ل (ّااس ىناهال االقاع طيّاع اان يّةهالااع
ليّخهل ياع  ،ليااقهطيً القامع يّمشهلبع
ي
ي
يّةهالاع يّخهل ياع لقامع يّمشهلبع  ،انمه ىنهال االقع طيّاع اان يّةهالااع يّخهل ااع لقاماع يّمشاهلبع
من
ي
يّةهالااع يّواهوااع
التهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع ل ( ّاس ىنهال تالل طيّاع تاي
ل(احم يّلانع يااقهط
ي
ي

يّةهالااع
هطااع طيّاع اان
لتي
ي
لتهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع اان يّامبلل لياناه  ،لّااس ىناهال االقاع يلا ي
ي
تهالاااع يّاامي يّمطلبااع يّلهمااع ليّموااالذ ياقاصااهطد
يّواهوا يااع ل يّموااالذ ياقاصااهطد يّمااطلال ل ااان
ي
لتهالااع يّامي يّمطلباع يّلهماع أل.أل قيلأل
ّواهوااع
يّةهالااع ي
هطاع طيّع ان
ي
ي
ي
يّمطلال ل (ّاس ىنهال االقع يلا ي
قلاع حل
ثلأليزوألسالل م هجألسز يهزاأل:أل(احم يّطل ع القله ول ياع ي
فلّ ألهذهألسزم هاجأل أل ينألاالز هأل مألسز ل
يّواهوااع ّاطايم
قطلايم الى يّةلا يّواهواي لماطذ اةهاا يّحبلماع ماا يّماليطن  ،لا اخاارن يّمشاهلبع
ي
قامااع اهّاااع  ،لىنااهال ياةااه الااى مّااال ا اال يّ اانس ليّموااالذ ياقاصااهطد يّمااطلال  ،بمااه أنياام الاشاالن

ينخةهض اهً ملحلظااهً تااي ياااقااهط ةااهالاايم يّميااااع يّلهمااع يّمطلبااع  ،لااحاالال باا ماان يّالقلااه ليّقامااع
هواقال ان يّةهالاع يّميااع يّلهمع يّمطلبع ألأل أل مأل قلامأل للألينألسز ثاه أل سزيق ّله أل.ألألألأل

يّةص يألل :مطخال يّ ح :
مشبلع يّ ح لأىمااو:
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سم ثقأليف مألسزفه لامألسزلاهلامأل شةلألاهصألز قايامألسزليل كألفياألسئم ييمألسزلايقّسطايمأل أليذألاي مألسز لةايلأل ليوأل
يشهّةمألسزي سطنأل مي لألقمي س ألي هليمألزل ايّأل ينأللهمه يسألسئلهل ليامأل.ألفهزشياصألسزيذلألاي ليكألسزفه لايمألام يّأل

سئهياييمأل أل اي لييكألميلييمألييينألسز ق ييه أللي لألسزلاهل ياانأل أل
يزييوألذس ييسألسزلاهليلأليامأل ييهل ّسمأل اشي ّأل ييهزق لفأل سزةفييهيفأل
ل
ثف مألا ي نأل ث سأل ال ف نأليزوأليطهز سأل أل هذهألسز قاايه ألزلذس أل سز م ه ألمل ألسزللطمألسزلاهلامأل ّ طأل
ميلييمألي ييييمألييينألسال مههييه ألمل ي ألسزم ييهمألسزلاهليياأل أل هيياأل شيياّأليزييوأليل سّةييه ألسزفييّلألزفه لا ييسأل زيياأألز ييلثاّهأل

سز سق األ ألفيينألسزييةينأل نألااطيلألسزفيّلألفياأل قايامأل هيا يسألسزلاهليامأليينألاياللألسز قايامألسزيفيّطأل ألسزيف ليّطألزييل أل

سلي مه مألسزلاهليياانألزيطهز ييسأل أل زةيينألذزييكألالألا ميياأل م ييهأليمفثييلمأل يهييهعأل يينألسز ييّ ،ألسزلاهلييامألسزي ني لامأل أل
فيشيه ّألسزفه للاييمأل ييلثّأل هلييمألقمي س ألي ألللييه لامألزل اييّأل يينألسزيطهزييطأل مي لألقييهلفألا قييل نأل ييلم مأليلي ز نأل
مييسألامييطأل لييا مألسالل ي مه مألزلي ي سطمانأل)(Prewitt,1968,p.225أل.أل هييذسألسزش ي ّأل سال قييهلألنييّ ّلألزلف ييلأل

سزلاهليياأل ألسزيشييهّةمألسزلاهلي ليامألقّ ا ي أل يقلييل  4<<7ص<;)7أل أل ا ييلأليزييوألمهمييطألسزثقييمألسزلاهلي ليامألي ش يّانأل
وألسزثلمألسزةلامألزألم ييمألسزلايقّسطايمأل) (Graig&et.al.,1990,p.289ألفهزفه للايمألسزلاهليامأل ليلأل
لهلاانأل ل
ل
هيايمألفياألم ّلايه ألسزيشيهّةمألسزلاهليامأل سزلاهليه ألسزلايقّسطايمأل ألف ياألس ميههألثه ي أليقيه مأل
ينأل ةثّألسال مههه أل ل
زل غااّأل ةثّألينألة مسألس مههأل ه ّألي قل أل)(Aish&Joreskog,1990,p.405أل .أل
فقي يلأل امي ي ألل سّل ييه ألةثاي يّفأل نألسئفي يّسلألسز ييذانألاشي ي ّ نأل نأل ية ييهم مأل–أل ل ييوألملي ي ألف ييّللأل أل هز ييه نأليي ي أل

سآلا يّان-أليلييلساأل غااييّأللاهليياألاة م ي نأل ةثييّألسما سّط يهعألفيياألسزمشييهطألسزلاهليياأل ألييييهألاشيياّأليزييوأل نألسزفه للاييمأل
سزلاهلييامألي م ييلألفه ييلأل هزيشييهّةمألسزلاهلييامألأل)(Colman&et.al.,2008,p.772أل ألأل ث ي ألل سّلييه ألةثايّفأل نأل

مألسزلاهلامألاشهّة نأل يل
سئفّسلألذ لألسزش ّألسزق لأل هزفه للا
ل
مهمام)(Kelly&Breinlinger,1996,p.21أل .أل
سالل
ل

أل لوألينألسزفهقلانألز ذسألسزشي ّألفياألسزمشيهطه أل

مألايا ي أل ييلسنأل:ألسزاييهّماأل سزييلسالاأل أل ألقييلأل ام ي ألل سّلييمألGraig 1979أل نألسزفه لاييمأل
فيياأليطييهّألسزيف ي
ل
سزلاهلييامألسزلسالاييمأل سزفه لاييمألسزلاهلييامألسزاهّماييمأل ييلسنألس مههاييهنأليا لفييهنأل)(Graig,1979,p.225أل ةييل أل

ذزكأللّسلمألShingles 1981أليذأل ام أل سملألفه لامأللاهلامأللسالايمأل هزايمأليي ألفه لايمأللاهليامألاهّمايمأل سطايمأل
زييل ألمفييأألسئفيّسلأل)(Shingles,1981,p.76أل.أل فيياألل سّلييمألFinkel 1987ألسز يياألسلي لف ألسل ةشييه،ألاثييهّأل
ّ ييمأل مي ي س ألي يينألسزيش ييهّةمألسزلاهل ي ليامألقسز ثي ي ا أل أل سلسّفألليل ييمألسم اه ا ييمأل أل سالل م ييهجألسزل ييلياأل أل سزل ييل كأل

سز ييل سما)أل لييوألس مييههانأل لهليياانألقسزفه لاييمألسزلاهلييامأل ل ييمألسزم ييهم)أل أل قييلأل ام ي ألسزم ييهاجأل نألسز ث ي ا ألا ي ثّأل
ليوألل ييمألسزم ييهمأل ثي ّفألسامه اييمأل أل اميييهألمشييهطه أليلسّفألليليمألسم اه اييمأل ي ثّأل ليوألسزفه لاييمألسزلاهلييامألسزلسالاييمأل

ثي ّفألسامه لايمأل ألفياألليانألسي لييكألسالل ميهجألسزليلياأل يلثاّألقلايلأل لييوألسال ميههانأل أل سزليل كألسز يل سماألةييهنألذ أل
ييلثاّأللييل األ لييوألل ييمألسزم ييهمأل)(Finkel,1987,p.441أل ألةيييهأل مييل ألل سّلييمألFinkel 1989أل نألسز ثي ا أل
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يامألسزاهّما ي ييمأل)(Finkel,1989,p.891أل.أل ل سّل ي ييمأل
سلسّفألليلي ييمألاي ي ي ثّأل ش ي ييةلألسام ي ييه األ لي ييوألسزفه لا ي ييمألسزلاهل ي ي
ل

Carlson 2007أليا

أل انألسزش هطأل سزة هّألفاأل يّاةهأل أليذأل أل

مييل أل نألسزش ي هطألذ لألسزفه للاييمألسزاهّماييمألسز هزاييمألليياة نألسل يييهلأليشييهّة مألسزلاهلييامأل ة ييّألييينألسزش ي هطأل

ذ لألسزفه لا ييمألسزاهّما ييمألسزيمافن ييمأل أل امي ييهألسزة ييهّألاش ييهّة نأل غ ييرألسزم ييّأل يينألاّسا ييمألف يياألييةهما ييمألسز غاا ييّأل
)(Carlson,2007,p.17أل .أل

لامألسزلاهلامأل م لألميلمأليينألسز سييلألسز ياأل ييلأل ليوأل ميايمأل ألي هقيمأل
قلأل ام ألسزلّسله ألفاأليمهلألسزفه
ل
مألسزلاهلامأل أليم هأل:أل(يّاللاام ليّمبهناع ياقاصاهطاع يا امهاااع ألفهزشياصألسزيذلألاشي ّأل لميسألالي طا أل
سزفه للا
ل
يلايمألسزلاهل ليامألاةي نأل ي ييهعألذسأل ليامأل يةهميمأل ليوأل
ف مأل قالس ألسزلاهلمأل ا قلأل نأليشهّة سألذس أل نألفياألسز ل
ينألسزفّلألقلالألسزفه للايمأل أل قيلألل يي ألسزل سّليه ألسز يّأللنيهّامألذزيكأل ألففياألل سّليم فياألايليمأل ليلسنأللايقّسطايمأل
م ييلأل نألسز ل ييامأل سزيةهم ييمألي م ييلأل ل ييهأأل هزفه لا ييمألأل أل يم ييهأل:أل(قا ياالأل يألناااه لاقاااطال يّااامي أليذأل ل ييه قأليي ي أل

(يّاولطاع أل قألسزفه للامأل ألفهزفّلألسز للطاأل ألسزيف نأل هزللطمألينألغاّألسزي ق أل
لا لّفألسزلاهلامأل أل اميهأل
ي
سزفه ل
نألاملألسإلش ه ألفاألسئم يمألسزلايقّسطامألسز األ شم ألسزيله سفأل سز ل امأل) (Prewitt,1968,p.225-226أل ألفاأل
هذسألسزلاهقألألمل أللّسلمألParry 1992أل نألسزش ّأل هز م ألسزلاهلاألا لسلألزل ألسإلمهاأل قلالاألسزي لمأل سز ييهلأل
ةلاهعألي ألسز يّأل) .(Kelly&Breinlinger,1996,p.22أل
سزفقّسيأل سزي زانأل اّ طأل ل
نظلاع (يّالقيا×يّقامع ألايةنأل نألمنا،أليف مألقامع يّمشهلبع يّواهواعألزايثللألطّ،أليّقامعأل
مهيأل لوأل ي
ع

غاييّألسزفه للاييمأل
يّةهالاااع يّواهوا يااع
اميييهأل يثلييلأل
يّطيخلاااع ليّخهل ياااعألطييّ،أليّالقياااأل أليلققييانأل ييذزكأل ط ي ا سعّألزي ل
ي
ي
سزلاهلامأل.أل أل
ل
ينألسئهيايمأل ألف ي أل
غاي سعّألمفل لياهعأل ليوأللّميمأل هزايمألي
يّةهالااع
هز س لألي أل
ل
تهالااع يّامي ي ل
يّواهوااعأل يثليلأل ي
ي
ي
ألفاألةافامألسزش ّأل سز فةاّأل سزف لأل ألف ليوألثي الألسزشي ّأل يّ طألسزفه لايمألسزيمافنيمأل هزةل يمأل سزقليقأل
ام جألفّ قهع
ل
يامألينيييّفألل ي لألسالممييه أل سزمي ي ألسزشاثيياأل أل لييوألث ي الأل
سز م ي أل قييلاّألسزييذس ألسزيييمافرأل فةييهّأل شييه ل

فامأل سئلسيألفاأل نه ألي م مأل نينألم لامأل هزامألفاألثم أل
سز فةاّأل ل للألسزفه لامألسزيّ ف مألسز يلاه ألسزي ّ ل
زييهألةهمي ألسزي يهّ،ألسزيّ طيمأل هزيذس ألهياألسزيقي ل مألسئليهأأل
سزقّسّأل سالممه ألسئةيهلاياأل أل ليوألثي الألسزف يلأل أل ل

زللسف لاييمأل أل فه للاييمألسزييذس ألايةيينأل نأل ي أل أل ي قألسزلسف لاييمأل ألفي نأليّ ف ياألسزفه للاييمألاا ييهّ نألي ييهمألذس أل لييلأل
زيهألةهم ألسئف هلأل شةلأليل قهعألفاألسز فةايّأل أل سزميهأألا قي أل نأل
ة ّأل ان نأل هلسفهعأل هزامأل ا يلة نأل هأل أل لأل
اة م سأل فه زاانأل أل شه ياانألفاأل س ٍ ألي ألفيه لا مألسزذس لايمأل في نأليّ ف ياألسزفه للايمألا يذز نألم يلسعأل ةثيّأل اثيه ّ نأل
ط لألينألسزيمافنانأل أل مليهألاافق نألال ال نألفه لا مأل لّ مأل ا سثل نألسالمشغهلأل هئهيلس،أل أل هز يهزاأل
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للامأل ال ةشف نأل ااه مأل ألاللث نأل ااه ألملالفأل
مملأل نألسزفه للامألسزيّ ف مأل م لألسئفّسلألاا هّ نأل نه هعألي ل
) (Schwarzer&et.al.,2005,p.441أل .أل
يينألاياللألسل سّنيسألزلاطي طألسزي م يمألزل لياألفياألفه لايمألسزيذس ألسلي م جألBandura 1982أل نأليف ي مأل

فه لامألسزذس ألاي لكألق لفأل فلاّامألي ليمأل أليذألال مألفاأل شةالمأل سل مأليينألليل ةاه ألسئفيّسلأل أليم يهألسز غاي سّ ألفياأل
سز هيلألي أللل كألسزميهذجألسزي م مأل يلي اه ألسزنيغطألسزفليا ز ماأل سم يهمألسزيذس أل سزةفيهجأليينأل ميلألسالمميه أل
ميي ألساله يييهمألسزمي هّلأل سا اييهّألسز يييلألسزيمهلييطأل)(Bandura,1982,122أل.أل ةشييف ألسزل سّلييه أل يينأل القييمأل

سامه اييمأل ييانألفه لاييمألسزييذس أل سز فييه لأل قييلاّألسزييذس أل سئلسيألسئةييهلاياأل سزّنييهأل يينألسز يييلأل ليييلألسئزييمأل يّةي أل

سز ي لةمألسزييلسالاأل سال ي سنألسالمف ييهزاأل سزييذةهيألسالم يييه األ أل القييمأللييل امأل ييانألفه لاييمألسزييذس أل سزقلييقأل سزّهييهطأل
سزةل مألقل الأل  5008صأل<)408-8ألق الأل  5009ص<)8أل.ألأل أل

فه لامألسزذس أل ف مأل شةلأل همأل لوأل م هأليلل لفألسزيمهلأل ألفهزفّلألايةنأل نألاة نأل قيلأل أل ةثيّألفه لايمألفياأل

يمهال أل ألي سق،ألي اممأل ألزةنأل رألسز هلثانألاطّل نأليف مألي يمألزلفه لامأل ألاشاّأليزوألثقمأل هيمألفاألقلّفأل
سزفّلأل لوألسز هيلأل ّأليل أل سل ألينألسزي سقي،ألسزي م يمأل) (Schwarzer&Scholz,2000,p.أل.ألففياألل سّليمأل

Bets&Kein 1996أل نألسز القمأل انألفه لامألسزذس ألسزي مامأل فه لامألسزذس ألسز هيمأل قلاّألسزذس أل أل ليانأل مي لأل
ييها أل ييانألألفه لايمألسزييذس ألسزي مايمأل فه لاييمألسزيذس ألسز هيييمأل ألّغييمألةي نألسالّ ييهطأل ام ييهأل قي أليينألسالّ ييهطألأل ييانأل

فه لامألسزذس ألسزي مامأل قلاّألسزذس ألقل الأل  5008ص.)<8أل أل

مهيأل لوألة للألذزكألايةنأل نألما لأل(مشبلع يّ ح ألسزلهزاأل يله زمألسإلمه مأل لوألسئلالمألسز هزام :أل
ع
يّةهالااع
تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع ّطذ طل اع يّ هملاع ىا
يّواهواع لموالذ
يّةهالاع
مه ىي ط الع
ي
ي
ي
ي

ةهالااع يّامي يّلهماع  ،أم أن ّياه ط الاياه لمحاططيايه يّااي قاط ااالقاى لقاط انةصا اان
يّواهواع الا ط
ي
ي
تهالاع يّمي يّلهمع .
ي

(أىماع يّ ح ألسزلهزاألسز هزغمألينألة مسأل :أل
م ثقأل ي
اهلاخاع الاا تاياه يّم اماا يّلليقاي
يّواهواع تي ّحظع
يّةهالاع
ماغال
ي
ي
ي
ملأل تي يّل يل – ي
اانهل – ي
ألل ي
يطااع
اغاا يلً واهواهً ب ا يلً امثي واقلط نظاهم واهواي ااهم  2003لقااهم نظاهم واهواي خال م شا يلً هّطامقل ي
يّواهوااع
يّطباهاللاع يّمطلقع  ،لاشيط تايه يّوهحع يّلليقاع اشابا اشا يل يألحاريل
يآلااع لط اقلط من
ي
ي
حلاع لاط يّقماا
لط يّحرل يّليحط  ،لامهلس تايه يّمليطن يّلليقي ح يّا يما ليّنقط ليّاصلا ليّال ال
ي
 ،ب مّال من يع  ،لمن يع ثهناع شيط تايه يّم اماا يّلليقاي أشاط صالل يّاالال يّواهواي لياضاطليل

يألمنااي لاااط يخ قاالذ مانلاااع خهل ياااع تااي يّقاليل يّواهوااي  ،لالااى لأواايه يّقالي يأل ن ياااع يّمالي ااطأل الااى
الاااع يّاامي يّمطلبااع يّلهمااع
ماغااال ته ي
أىماااع مضااهاةع ماان خااال طليواااو ي
يقاااع  ،بمااه اباواال ي
يأللض يّلل ي
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أوللل طاط  ،لمن بلنو احهل يا ه ع الى ملع من يّاوهؤا مي يّطه ا يّنظالد يّلماا  ،با مّاال

اانع من طل ع يّ هملع
من خال ي

أىطيف يّ ح :

 .4ال وألسز لاألسزلهزاأليزوأل لقاقألميلمألينألسئهلس،أل ألهاأل :أل
.5
.6

مألسزلاهلامأل ملأل فّسلألسز لامم.
لّ،ألط ا مألسزفه للا
ل
لّ،ألسزفّ قألفاألسزفه لامألسزلاهلامأل للطألي غاّألسزممأ.

 .7أل لّ،ألسز القمأل انألسزفه لامألسزلاهلامأل سزيل
.8
.9

لّ،أليل

ألسالق ثهللألسزيلّك.

ألفه لامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمأل ملأل فّسلألسز لامم.

لّ،ألسزفّ قألفاألفه لامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمأل للطألي غاّألسزممأ.

 .:أل لّ،ألسز القمأل انألفه لامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمأل سزيل
;.

ألسالق ثهللألسزيلّك.

لّ،ألسز القمأل انألسزفه لامألسزلاهلامأل ألفه لامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيم.

حطلط يّ ح :

يثللأللل لألسز لاألسزلهزاأل يهألالا :أل

تهالاع يّمي يّلهمع يّمطلبع  .أل
 ي غاّلأل(يّةهالاع
يّواهواع أل أل( ي
ي
هلامأل.
 طل مأل هملع يّمث ينىألينألسزمملانأل ألسزيل لقانأل هزلّسله ألسئ لزامألسزث ل
 زل همألسزلّسلاأل.2009-2008

احطاط يّمصطلحه :
يّواهواع :Political Efficacy
:يّةهالاع
ألاً
ي
ي
.1يّاللاف يّنظلد:

 اللاف ل اا لمقليطأل1994أل:ألهاألقش ّ)ألسزفّلأل هزقيلّفأل ليوألسز يلثاّألفياألشي نأل لاهليمأليم ي يسأل
أل ألقس قييهل)ألسزفييّلأل مييسألثييهلطألّلأل م ييمألم ييّألفيياأل ي ي ّأل لييلهألامييطأل نأل طييّجأل اييذأل ييانأل

سال

هّألقّ ا أل يقلل  4<<7ص<;.)7

لوألسئللساألسزلاهلامأل أل أل
 اللافألPrewitt 1968أل:ألهاألقيشه ّ)ألسزي سطنألل لألاثهّألمشهطسأل
ل
قس قهل)ألسزفّلأل لنألسز غااّألسالم يه األ سزلاهلاألايةنأل نألا لثّأل ألا يهقأل أل نأليليه اسأل–ألز ليلهأل
أل هز ييه نأليي ي ألسآلا ي يّانأل–أل لي ي طا أليم ي ييهجألل ييل كأليّغي ي طألفاي ييسألي يينألق ي ييلألسزل ييلطه ألسزلاهلي ي ليامأل

)(Prewitt,1968,p.225أل.
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 اللاافألSteinberger 2000أل:ألهياألقشي ّ)أل قيلّسك)ألسزفيّلأل قلّ يسأل ليوألسز يلثاّأل ليوألمشيهطه أل
سزلة يمأل)(Steinberger,2000,p.129أل.

:ألسزلسالامأل ماأليلّسكألسزفيّلألزقلّ يسأل ليوألسزيشيهّةمألفياأل
 اللافألKahne&Westheimer 2006
ل
يا ييمأل ألسزي لل ييه لامألزلهم ييه أل يطهز ييطأل
يلاييمألسزلاهل ي ليامأل
سزاهّما ييمأل م يياأليلّسكألسلي ي مه مألسزلة ل
ل
سز ل
سزي سطنأل )(Kahne&Westheimer,2006,p.35أل.

 اللاف Colman 2008أل:ألهاألس قهلألسزفّلأل لنألسزمهأأل يةيهم مألف يمألسزلاهليمأل سزيشيهّةمألسزفه ليمأل
فاألسزلةمأل).(Colman&et.al.,2008,p.771أل أل

ثلأليزاسألفاألسإلطهّألسزم ّلألقينيهفمأل يلألسزقاييم)أل
لألسالطال أل لوألهذهألسز ّافه أل أل يالل مأليهأل مألسز ل
ألاش قألسز هلاألسز ّافه ألسز هزامألزيمهال أل هلألسزفه للامألسزلاهلامأل:أل أل

لط يّالقياأل:أل أل

 يّةهالاع يّواهواع يّطيخل ياع:ألس قهلألسزفّلأل ألش ّهأل قلّ سأل لوألسزف مأل سزف لألسزلاهلاأل .أل
غاييّأل هه يييهمألسزلة يييمأل

يّةهالاااع يّواهوا يااع يّخهل ياااعأل:ألس قييهلألسزفييّلأل ألشي ّهأل قه للاييمألسز سقي ألسزلاهليياألزل ل
ي
لّسيأل لهمه ألسزي سطمانأل.

لط يّقامعأل :أل

هياييمألسزيش يهّةمألفيياألسزلاييهفألسزلاهلي ليامأل هزمل ي مأليزاييسأل يييل أل
 قامااع يّمشااهلبع يّواهوا يااعأل:أل قاييامألسزفييّلألزيييل أل ل
يل هي هألفاأل لقاقأل هلسفسألسزيل ق للامأل أل يل ألة م هألايممأل أل
 .2يّاللاف يا ليئي:

أل قلاّهألزذس سأل.

يّةهالااااع يّواهوا ياااع:ألهيياألسزلّمييمألسز يياألالثييلأل لا ييهألسزفييّلألييينألايياللأليمه ييسأل لييوأليقاييهأألسزفه للاييمأل

سزلاهلام.أل أل
ل

يّلهمع :General Perceived Self-Efficacy
:تهالاع يّمي يّمطلبع
ثهناهً
ي
ي
.1يّاللاف يّنظلد:

 اللااافألBandura 1978أل:ألهيياأللةييمألاثييلّهألسزفييّلأللي لألقلّ ييسأل لييوألسممييه ألميييطأللييل كألي ي ليانأل
)(Bandura,1978,p.240أل.

 اللاااف : Ladebo&Awotunde 2007هيياألس قييهلألسزفييّلأل هزليياطّفأل سزقييلّفأل لييوأليلسّفألسز يييلأل
سزيطل ي طألزل ث ي لأليزييوألم ييهاجأليّغ ييمأل ألام ثييقألييينألسة لييهطألي ييه سّ ألي ّفاييمأل سم يه اييمأل زغ اييمأل
فا اقامألي قلفأل ّألسزا ّفأل)(Ladebo&Awotunde,2007,p.89أل.

ينألااللألسز لقاقألفاألهذانألسز ّافانأل سزمث صألسزم ّلامألايةنألسش قهقألسز ّا،ألسز هزاأل :أل
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ىااي يااقااهط يّةاالط قطلاااو الااى يّواااطلأل الااى م االذ أحااطي حاهاااو يّلهمااع لملي يااع يّمشااهب
ث ه لحلييه لياصليل الى احقا يألىطيف .
 .2يّاللاف يا ليئي:

تهالاااع يّاامي يّمطلبااع يّلهمااعأل:ألهيياألسزلّمييمألسز يياألالثييلأل لا ييهألسزفييّلألييينألايياللأليمه ييسأل لييوأليقاييهأأل

فه للامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيم.أل أل

يّةص يّثهني :ياطهل يّنظلد :أل
يّواهواع :Political Efficacyألأل أل
:يّةهالاع
ألاً
ي
ي

مألسزلاهلامأل لوألالأليمي مألينألسز يهلثانأل أل يثيهلأل Cambell,Gurin&Millerألسزيذانأل
مشلأليف مألسزفه للا
ل
لأللاهلاهعأله ألسزذلألاش ّأل لنألسز غااّألسزلاهلاأل سالم يه األييةمهنأل نألسزي سطنألايةنأل نأل
قهز سأل نألسزفّلألسزفه
ل
اي ي للألل سعّألف يياأليمم ييه أله ييذسألسز غاا ييّأل)(Schulz,2005,p.2أل أل ذز ييكألف يياألل يياهقألسشي ي غهز مألف يياأليّةي ي ألسز ل يياأل

طما ييمألسئيّاةا ييمأل ييهمأل4<85ألف يياأل
سزيل ييلاألSRCألف يياألمهي ييمألMichiganأل ألا يياللأليل ييل مألزالم اه ييه ألسز ل
يمألسزلسالايمأل
سزلّسلمألسزي م ممألThe Voter Decidesأل أل فايهأل لأل مألي هلفأل ّا،ألسزيف مألزل يااي أل يانألسزفه لا
ل
سزاهّماييمأل)(Colman&et.al.,2008,p.772أل ألفهز ييلألسزييلسالاألاشيياّأليزييوأليييل ألثقييمألسزفييّلأل قلّ ييسأل
سزفه للاييمأل
ل
لوألسزف لألسزلاهلاألسزي ثلّأل أل سز لألسزاهّماألاشاّأليزوأليل ألثقمألسزفّلأل قلّفألسزم يهمألسزلاهلياأل ليوألساللي مه مأل

يلثّهألسزيلي يّأل ا ي سّ ألسزفيّلأليي ألسزم يهمأل
يا ألسز لألسزايهّماأل لميسأل قيلألسلي ق سّ سعّأليينألسزيلسالاأل لي طأل أل
سزفه لمأل أل ا ل
سزلاهلاأل ألةيهأل م يهألاياالنأليزوألسالّ يهطأل ني يهأل ليوألملي ألي يللأل ألزةينأل الق ييهألسزلي لامألييهأل ي سلألغايّأل
سنيلمأل). (Schulz,2005,p.2-3أل قيلأل امي ألل سّليمألGraig 1979أل نألسزفه لايمألسزلاهليامألسزلسالايمأل سزفه لايمأل

سزلاهلييامألسزاهّماييمأل ييلسنألس مههاييهنأليا لفييهنأل)(Graig,1979,p.225أل أل ألفيياألل سّلييمأل Aish&Joreskog

يمألسزاهّماييمأل لييوأل م ييهألثييفمألسزم ييهمأل أل
يمألسزلسالاييمأل لييوأل م ييهألثييفمألشاثي ليامأل سزفه للاي
1990ألسز يياأل لّفي ألسزفه للاي
ل
ل
ألينألسزثهمامأل ّألسز ينأل) .(Aish&Joreskog,1990,p.405أل
لانأل نألسئ زوأل ةثّألث ه هع
ل
نظلاااع (يّالقيااا×يّقامااع ألز ط ي اّأليف ي مألسزفه للاييمألسزلاهلي ليامأل أل ييّ ألهييذهأل
اييّ ألسز هلي
ياألييةهماييمأل أل ايي،أل ي
ل
سزم ّاييمألينألسزمييهأألامييلف نألمل ي ألمشي ٍ
يهطأل مييلألسم يييه أل ييهيلانأل ألهيييهألأل ق ي ألسزممييهجأل ألة ي نألسزممييهجألذ ألقايييمأل
ل
هزمل ي مأليزييا مأل أل ييل نأل ي فّأل لييلألهييذانألسز ييهيلانأل ألةلا يييهألا قف ي نأل.أل أل(القيااا يّن ااه ألاييل األيمه ييمأل لييوأل

يّميماعأل يّاصال يل
سزل سلأل:ألقألهلأل مهألقيهلّأل ليوألف يلألذزيكأل )أل أل هي ألا يلثّأل يهيلانأل ألهييهأل:ألإطليال صالل ع
ي
ان ط الع لقه يلااه يّامي أل أل أل(قاماع يّن اه ألايل األيمه يمأل ليوألسزلي سلأل:ألقألزييهذسألاميطأل نأل ف يلألذزيكأل )أل أل
هي ألا ييلثّأل لّ ييمأل سيييلأل ألهياأل:ألياىامااهم يّ االىلد هّملضاالعألسزمييه ألييينألقاي يسألسزذس لاييمأل ألالرااار يّملضاالع
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ّصاااااااااااللأل يّااااااااااامي أل ألتهئطااااااااااااو ّللصااااااااااال إّاااااااااااى أىاااااااااااطيف يّةااااااااااالط يّموااااااااااااق يلاعأل ألابهّاةاااااااااااو .أل
)(Eggen&Kauchak,2004,p.358-361أل .أل
مألسزلاهلامألةيهألالاأل :أل
مهيأل لوألهذهألسزم ّلامألايةنأل مه لألسزفه للا
ل
ع

القيا يّن ه :

يّةهالااااع يّواهوا ياااع يّخهل يااااعأل أل يأللّاااى
يّطيخلااااع ل
يّةهالااااع يّواهوا ياااع
أل ن ييينأله ييذسألسز هي ييلأل م ييلّجأل
ي
ي
ي
(يّطيخلاع ّ طأل هيلأليّاصل يل ان ط الع لقه لاه يّمي ألفاألسزيالسنألسزلاهلاأل ألي يثلمأل هال قهلأل هزقيلّفأل
ي
لثاّألفاألسئللساألسزلاهلامأل أل اميهأليّثهناع (يّخهل يااع أل يّ طأل هييلأل
لوألف مألسزلاهفألسزلاهلامأل هزقلّفأل لوألسز
ل
غاي ييّألسز سق ي ي ألسزلاهلي يياأل هل ي ي مه مألسزلة يي ييمألآلّسيأل لهمي ييه أل
يّميمااااعأل ألي يثلي ييمأل هال قي ييهلأل
صاااالل ع
يةهماي ييمأل ل
ل
ي
سزي سطمانأل .أل

قامع يّن ه :

يّواهوااعأل أل سزقاييمألهيذهأل ةي نأللثيالمألسز سييلأل
أل نينألهذسألسز هيلألايةنألسش قهقأليف مألقامع يّمشاهلبع
ي
سئّ مألسزي يثلمأل ة نأليّمشهلبع مي يمعأل هزمل مألزلفّلأل ة م هألالرر صللأل مياوأل ة م هألاةاطه تاي يّلصال إّاى

أىطيتو يّمواق يلاع ة م هأل منعألالأل نينألاط سعّأل لاسأل.ألأل أل
يّلهمع General Perceived Self-Efficacyأل:
ثهناهً:أل ي
تهالاع يّمي يّمطلبع ي

فاييمألسالم يه لا يمألز ييهزمألسزييمفأألBanduraأل ألسز يياأل ق ي مأل
ط ي ل ّأليف ي مألفه للاييمألسزييذس ألفيياأليطييهّألسزم ّلاييمألسزي ّ ل
(يّحاماااااع يّما هطّااااع ألReciprocal Determinismأل أل ه يياأل م يياأل نألسزل ييل كألهي ي أللسزل ييمأل
ل ييوألسف ي يّسرأل
ي

قسزيلللس ألسزله قمألسزي ليم)أل قسزيلللس ألسزاللقمألسزيلللف)أل أل سئ زوأل شاّأليزوألسز لثا سّ ألسزي قلفألسز األ للاأل

مامأل سز هطفامأل سئللساألسزي ّفايمألةهز ق يه أل سآلزايه ألسزفطّايمألزلي لمأل أل
ق لألسزلل كأل شيلألسزي غا سّ ألسزفلا ز ل
سزلسالامأل ةلأليمي مألينألسزيلللس أل ل لأل لوأل
اميهألسزثهمامأل شاّأليزوأل شةهلألسز ا أل ألسز قهطألسزاهّمامأل
ل

فايمأل ليلاأليينألاياللأليالل يمألسإلمليهنألزم يهاجألليل ةسأل أليالل يمألم يهاجألليل كألسآلايّانألقه الميلأل
ي غا سّ ألي ّ ل
لامه س  4<;7ص .)478أل

أل قييلأللييللألBanduraألمبلنااه يّةهالاااع ثالثييمأل ألهيياأل:أل(القلااه يّةهالاااع ألEfficacy Expectancyأل

ا م يياألس ق ييهلألسزف ييّلأل قلّ ييسألسزشاث ييامأل ل ييوألسزقا ييهمأل ل ييل كألي ييانألا ث ييلسأليز ييوألم ييهاجأليل ييللفأل أل (القلااااه

يّمخل اااه ألOutcome Expectancyأل ا ميياأل قييلاّألسزشيياصألزللييل كألسزييذلألاق ي لهأليزييوألسزثقييمأل هزم ييهاجأل أل
(قامع يّمخل ه ألOutcome Valueأل ا ماألسزقايمألسزذس امألسز األا طا هألسزفّلألزم هاجألي اممأل.أل لللألمصهطل

Performance Accomplishmentأل:فهزممييهجأل

تهالااااع يّااامي أل لّ ييمأل لهلي ليامأل ألهيياأل(:ين اااه ير يألطي
ي
سزشاثي يياألاي ييلف أل ق ي ييه ألسزفه للاي ييمأل اميي ييهألسإلافي ييهقألسزي ةي ييّّألاافن ي ي هأل أل (خ اااا يل
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Experienceأل:فّ اييمألألسآلا يّانألاممل ي نأل هزم ييلأل سزيثييه ّفألاّف ي أل ق ييه ألسزيالل ييانأل ييلم مألاي لة ي نألقه لاييمأل
سز غل ييطأل ل ييوألسزف هزا ييه ألسزيقهّم ييمأل أل ّ ا ييمألسآلاي يّانألافش ييل نألّغ ييمألسزم ييلألااف ييرألسزفه لا ييم أل (إقناااهع ّةظاااي أل

Verbal Persuasionأل:ألفهزي ل يييه ألسز يياألالي ق ل هألسزفييّلألزف ايهعألييينألسآلا يّانألاةلي سألم ي ألييينألسز ّغاييطألفيياأل
سزف يلألاي ثّأل ليوألليل ةسألاياللأليله ال يسأل لسيألسزي يهمأل أل يثلييهأل ييلألسالقمه يه ألسالامه ايمأل ليوأل شيما ألسئفيّسلأل

ايةنأل نأل يلألسزلل امأل لوألافرألي قلس ألسزفه لامأل أل (يواثهلأل ينةلهّاع ألEmotional Arousalأل:فا ييلأل
سئفّسلألم ااهعأل لوألسالل ثهّفألسزفلا ز مامأل سالمف هزامألفاألسزلةمأل لوألييةهماه مأل افلّ نألّل لألسزف يلألسالم هلايمأل
سز ّاييمأل لييوأل م ييهأل اليييه ألزلي يألسئلسيأل ألةيييهألاي ثّألسزيي سجأل لييوألسزفه لاييمألفهالامييه األا

هييهأل سزلييل األاقلل ييهأل

يّةهالاااااعأل ثالثي ييمأل ألهي يياأل(:يّقاااااطلأل
)(Bandura,1977,p.51-85,195-197أل ألةيي ييهأللي ييللألأ لاااااهط القلاااااه
ي
Magnitudeأل هاأل ا ل،أل هعألزط ا مأل ألث
ف ييقأليلي ي

ألسزثي ي

مألسزي ق،أل أل نحأل ث ّفأل ة ّأل مليهأل ةي نألسزي يهمأليّل يمأل

مأل سالاي ي ال،أل ييانألسئفي يّسلألف يياأل ق ييه ألسزفه لا ييمأل أل اية يينأل للا ييلههأل هزي ييهمألسز ل يياطمأل

(يّلملماااااع أل
سزي شي ييه مأل ي لي ييطمألسزث ي ي مأل أل ألزةم ي ييهأل طلي ييطأليل ي ي أليي يينألسئلسيألسزشي ييهقألفي يياألي ي ي ييهأل أل
ي
Generalityأل ميياألسم قييهلأل ق ييه ألسزفه لاييمأليزييوألي سقيي،ألي شييه مأل أل (يّقا يالأل ألStrengthأل لييللألفيياألن ي يأل
ا يّفألسزفيّلأل يييل أليالاي يهأل ألفهزيذانألاي لةي نأل ق يه أليّ ف ييمألايةيم مألسزيثيه ّفألفيياألسز ييلأل يذلألم ييلأل ة يّألفيياأل

ي سم مألسزا سّ ألسزشهقلمأل)(Mudde&et.al.,1995,p.356أل.أل أل

ألهياأل

تهالاع يّمي يّمنخةضع ليّملاةلع الا ط هّ ائع ف مهكأل ّ م يحاماها
شهّ  Banduraيزوأل نأل ي
:ألسئ لأل( :تهالاع ملاةلع ل ائع منهو ع أل فاسأل ة نألسزم هاجألمهملمألفاألسزغهزط أل سزثهماأل:أل(تهالاع منخةضع

ل ائع منهو ع أل فاسألاثهطألسزفّلأل هالة اهطأللانألاالل أل نألسآلاّانألاممل نألفاأل يهلألثي مأل هزملي مألزيسأل أل
سزثهزيياأل:أل(تهالاااع ملاةلااع ل ائااع اااال منهو ا ع أل فاييسألا يييلألسزفييّلأل لييوأل ةاايي،ألسز ااييمألييينألايياللألسالل مييهجأل
سز مشاطألسالم يه األ ل،ألسز غااّأل أل ملألسإلافهقألا لاأل ينأليليه سّ ألملايلفأل أل سز سّ ي أل:أل(تهالااع منخةضاع

ل ائع اال منهو ع فاسألا لمألسزفّلأل هزالي هالفأل سزالأأل).(Bandura,1977,p.122-247أل أل

ثا سأل أل سزذلألا ليمهأليينألهيذسألسزميللأل
يامألسزيف مأل اث ل
فاأليطهّألفه للامألسزذس ألثيمألمللألل لأليل أل ي ل
ه أل نأل رألسز هلثانألاطّل نأليف مألي يمألزلفه لامأل ألاشاّأليزوألثقمأل هيمألفاألقيلّفألسزفيّلأل ليوألسز هييلأل يّأل

ي ييل أل سلي ي ألي يينألسزي سق يي،ألسزي م ييمأل)

(Schwarzer&et.al.,2005,p.441أل أل ه ييذسألسزيف ي ي مألسزي ي ييمألهي ي أل

سزيل ل،أل هالل شّس،ألفاألهذهألسزلّسلم .أل

يّمةهىاماع:
ثهّثهً :يّصلع
ي

هييمألسزيلّةيمألةيف ي مأل سألنألةهمي أل ايصأل
سزفه لامألسزلاهلامأل–ألةيهألا قلألسز هلاأل-أل مألينألفه للامألسزيذس ألسز ل

مألسزلسالامألزةي نأل
مألسزلاهلا
يم هألة سق أل ألف لوألث الألسزيف مألايةنأليقهّ مألفه للامألسزذس ألسز هيمألسزيلّةمأل هزفه للا
ل
ل
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سئااّفأل ّ طأل هز ثي سّ ألسز ياألاليل يهألسزفيّلأل ينألذس يسأل أل زةينألالألايةينأليقهّ يهأل هزفه للايمألسزلاهل ليامألسزاهّمايمأل
زة نألسئااّفأل ّ طأل ه قهلس ألل لألقنيهاهألايهّجألسزيذس أل أل ةيذزكأل هزملي مألزقاييمألسزيشيهّةمأليذأل يّ طأل يهز قاامأل أل
لييوألث ي الألسز سق ي أل ي ييلألفه للاييمألسزييذس ألسزيلّةييمألسز هيييمأل لييوألسزلاييهفألسز هيييمأل اميييهأل ا ي صألسزفه لاييمألسزلاهلييامأل

يامألفه للامألسزذس ألسز هيمأل
هزيالسنألسزلاهلاأل.أل قلألثيمألسز لاألسزلهزاألزل لققألينألذزكأل أل سل ةشه،أليل أل ي ل
سزيلّةمأل.ألألألألأل أل

يّةص يّثهّ :إ يل ي يّ ح  :أل
لاانع يّ ح :
م اما ي

شيييلأليم ي ي ألسز ليياألسزلييهزاألطل اااع هملاااع يّمثناااىأل ألييينألسزمملييانأل ألييينألسزيل لقييانأل هزل سّلييه ألسئ لزاييمأل

يئاعأل واطعألينألسزيم ي أل لي أل
اانع اشل ي
هلامألز همأل;500<-500أل أل زةهفلمألسالا ثهثه أل.أل مألسم قهيأل ي
سزث ل
لمي هأل( 141أل أل سق ألق):0ألذةّأل ق):4أل مثوأل ألطلق أل لا هأل لس هألسز لاأل أل مألينألاالز هألللهطألم هامسألأل أل

أطلي يّ ح :

مألسزلاهلام)أل ألقيقاهأألفه للامألسزذس أل
يثللأل ل س ألسز لاألسزلهزاأل للس انألّاالا انأل ألهيهأل:ألقيقاهأألسزفه للا
ل
سز هيمألسزيلّةم)أل أل فايهألالاأل فثالأل يلألسز هلاأل لوأل ط اّهيهأل :أل

يّواهواع:
يّةهالاع
مقاهس
ي
ي

مألسزلاهلامألقهمألسز هلاأل يهألال ا :أل
ز ط اّأليقاهأألزلفه للا
ل

نه يّمقاهس:

غاّأل أل هاأل :أل
سطلل ألسز هلاأل لسامعأل لوأل للألينألسزيقهااأألسزي للفألزقاهأألسزي ل
 .4يقاهأألFinkel 1987ألألقفقّفأل سللف)ألزلفه لامألسزلسالامأل)(Finkel,1987,p.448أل.أل أل
 .5يقا ي يهأأل1968

Denisألق7ألفق ي ي سّ )أل ألق)5ألزلفه لاي ييمألسزلسالاي ييمأل ق)5ألزلفه لا ييمألسزاهّماي ييمألقّ ا ي ي أل

 .6يقا ييهأأل1973

Bakerألق)8ألفق ي ي سّ أل ألق)6ألزلفه لا ييمألسزلسالايييمأل ق)5ألزلفه لا ييمألسزاهّمايييمألقّ ا ي ي أل

يقلل  4<<7ألص;<)7<0-7أل .أل
يقلل  4<<7ألص;<)7<0-7أل .أل

 .7يقاييهأألLangton 1980ألق)9ألفق ي سّ أل ألق)6ألزلفه لاييمألسزلسالاييمأل ق)6ألزلفه لاييمألسزاهّماييمألقّ ا ي أل
يقللأل  4<<7ألص;<)7<0-7أل .أل

 .8يقاهأأليّة ألسز لاألسزيللاألSRCألق7ألفق سّ )أل ألق)5ألزلفه لايمألسزلسالايمأل ق)5ألزلفه لايمألسزاهّمايمأل
)(Wright,1975,p.220-221أل .أل
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Wrightألق7ألفقي ي ي ي سّ )أل ق)5ألزلفه لا ي ي ييمألسزلسالا ي ي ييمأل ق)5ألزلفه لا ي ي ييمألسزاهّما ي ي ييمألأل

)(Wright,1975,p.220-221أل.

 .:يقا ييهأألVerba&Nie 1972ألقفقّ ييهن)أل ألق)4ألزلفه لا ييمألسزلسالا ييمأل ق)4ألزلفه لا ييمألسزاهّما ييم
)(Verba&Nie,1972,p.45أل .أل

سقامألينألم مألأل ألز يلمأل مي لأليقايهأأل هزلغيمألسز ّ لايمأليينأل
م سعّألز م لألفق سّ ألفا يهألغاّأليمهل مألزل اامألسز ّ ل
غاييّأل ألفقييهمأل يييهألالياأل:أل(احطاااط يأل لااهط أل
م يمألثهماييمألقييّّألسز هليياألسز يييلأل لييوأل طي اّأليقاييهأألي ييللألسئ ييهلألزلي ل
لسا يمعألثيييمألسز هليياأل–ألس لييهقهعألي ي أليييهألمييهيألفيياألسإلطييهّألسزم ييّلأل-ألأليقاهلييانأليل ي قلانأل ألسئ لأل هلييمألسزفه للاييمأل

هلمألقايمألسزيشهّةمألسزلاهلامأل أل قلأللللألزيأل لأليميهزانأل–ألزيمألاقطي أل يها هييهأل يلأل ةيلألذزيكأل
سزلاهلامأل سزثهماأل
ل
ل
مألسزاهّمامألألقصاهاع يّةق يل ألألقهمأل اي،أل ليل طأل
مألسزلسالامأل سزفه للا
زم هاجألسز للالألسز هيلاأل–ألهيهأل:ألسزفه للا
ل
ل

مي ييمألزلاةييّ أل ألفثييه أل–أليلي فالسعألييينألسزيقييهااأألسئمم لاييمأل سزمثي صألسزم ّلاييمأل–أل ثيياهغمألق;)أل
سز قييلا سّ ألسزي ل
مألسزاهّماييمأل ق)7ألفقي سّ ألزقايييمأل
فقي سّ ألسامه لاييمأل ألألفقييّ انألزلفه للاييمألسزلاهلي ليامألسزلسال لاييمأل ألفقييّ انألزلفه للاييمألسزلاهلي ليا
ل
سزيشييهّةمألسزلاهلي ليام.أل يثلي ألق ااطيئ ياوااا ه ع أل ايلييمأل ألهيياأل:ألق سفييقأل شييلفأل–أل سفييقأل–أل لييطأل–أل ّفييرأل–أل
ّفييرأل شي ليلفأل)أل أل يثلييلأل سم ييهأل ييهآل األ:ألق8أل–أل7أل–أل6أل–أل5أل–أل)4أل لييوألسز ي ي سزاأل.أل ييمألقإااااطيط ياواااامهلأل أل
سااهعألنينألسل يهّفألملالفأل أل لأل نأل ّفق أل ّقمألزل لايه أل.أل زل لّ،أل لوألقلضال
هلفأل ا ألسزفق سّ أل ش ل
يّاللامه ليّةقا يل لحواهل يّلقا ألميّ أل ط ايقألسزيقايهأأل ليوألق)65ألطهزيطأل طهز يمأليينألسزيم يي ألف ليانأل نأل

سز لايه أل سزفق سّ أل سنلمأل نألي لللألسز ق ألسزال مألزومه مأله ألق):أللقهاق.أل أل

يّخصهئص ياحصهئاع:

لسزامألسز ا أل مألللهطألي ش سّ ألسز يّة أل سز شي أل سالز ي سيأل سز فيّطحأل أل يينألاياللأل
زل لّ،أل لوأليل ألي
ل
سز لقاقألفاألسزقامألسزمه ممألا لانأل ن جألينألسز ا ألاقّطأليزوألللألة اّأليينألسز اي ألسال يلسزاأل أليييهألاشياّأليزيوأل
اهما ييمأل
مي ي لفأل يثا ييلألسز ام ييمألزليم يي ي أل.أل سزم ييل لألق)4ألا ي ليانألسزم ييهاجأل ألةي ييهألا ن ي ليينألسزيلل ييقألق)4ألسز يث يياال ألسز ل

زل اهمه ألينألااللألسزيلّمه ألسز ة سّّلامأل .أل

يّمقاهس

يّلوط

يّةهالاع
ي

 8,6أل

يّطيخلاع
ي

يّةهالاع
ي

 8,5أل
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يّ طل ( 1يّخصهئص
ي
ي
ي
يّمطذ
يّا هان
يانحليف
يّمنلي
يّلواط
 8أل
 8أل

 8أل
 8أل

 4,9أل
 4,:أل

989

 5,9أل
; 5,أل

; أل
; أل
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< 40,أل

 44أل

 44أل
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 5,:أل

 :,4أل

 48أل

 0,7:أل

< 0,6أل

يّمشهلبع

يّخصهئص يّوهابلمالاع:

زل لقييقألييينأليييل ألي همييمأليقاييهأأليييهألال ي ليلألييينألسز ي ليّ،أل لييوألثييالاألاثييهاصأللييهاة ي ّلامأل لهلي ليامأل ألهيياأل:أل
قسز ياا أل ألسزثلقأل ألسزث ه أل)أل أل قلأل يلألسز هلاألسزلهزاأل لوألسل ةشهف هألفاأليقاهلسأل أل ةيهألال األ:ألألألأل أل

 .1مؤش يل صط يّمقاهس:

اااطاي قاهوااوأل.أل قييلألقي ليلمألسز هليياألسز ي ليّ،أل لييوأل
اشيياّألسزثييلقألمااطذ قاااهس يّمقاااهس
ّلماغااال يّاامد ي
ي
ي ش سّ ألسزثلقألأل ليوأل للايلألسزفقي سّ أل ي شي سّ ألسزث يه أل ألزةي نألسئاايّانألا ييلسنأل ليوألسزم اميمألسز ياأل فّ هيهأل
ي ش سّ ألسزثلقأل ألفهز للالألسز هيلاألسزي يلألفاألسز لققألينألثلقأل مهيألسزيقاهأأليينألسزيل ييلأل نألافنياأليزيوأل
غااييّألفيياأل ييللألسزيقييهااأألسزفّ اييمأل أل ييللألسزفقي سّ أل أل ا ييهأل أل هييذسألسز غااييّألاي ثلّأل لييوألم ييهاجأل للاييلألسزفقي سّ أل
يقلسّألسزث ه أل .أل

ناه ألConstruct Validityألسزيقايهأألسزليهزاأل–ألةييهأل شيّمهأل–أليينألاياللأل

قلأل مألسز لّ،أل ليوأل(صاط
سز للاييلألسز ييهيلاألFactor Analysisأل طّاقييمألسزية مييه ألسئلهلي ليامألPrincipal Componentsأل أل ثييلقأل
سز مهيألا لألسزي لشّألسئ يقألزثلقألسزيقايهأألأل ا ليلألسز للايلألسز يهيلاألطّاق يسألسئلهل ليامأل أل يّاحلاا يّلاهملي هي أل
طّاقمأليلثهاامأل أل اف هألسز لاطأل ألسز قلالألسزي ن األزيمي ه ألينألسزي غاي سّ ألسز ياأل ثي،ألي سقي،ألي قيلفأل
يزييوأليمي ييمألثييغاّفأل ي لييكألثييفه أل فليياّامأل ليييوألق سيييل)أل ة لييطألي مههييهأل ل ي طألسزثييفه ألسز ة اماييمأل أل

سز اةلامألسز األقلأل ملألنينأليمي مألينألسز القه ألقفاّةل ن  4<<4ألصأل)8;<-8;:أل.أل ا طليطألسز للايلأل

سز هيلاأل–أل للطألي اهّألNunnally 1967أل–أل نألالألاقلأل للأل فّسلأل اممألسز للالألامطأل نألالألاقلأل نألق)40أل
ي سّ أل قلّأل للألفقي سّ ألسزيقايهأأل أل االفيسأل ةي نألسز سييلألسزمه ميمأليثيطم مأل ألي ة ميمأل ينألطّايقألسزيثيهلفمأل

سزيلنييمأل)(Nunnally,1967,p.257أل أل ي مييوأل نأل للاييلألسزيقاييهأألسزلييهزاألسزية ي نألييينألق)45ألفق يّفألاق نيياأل
اممألالألاقلأل للأل فّسلههأل نألق)450ألفّلأل أل قلأل فّألهذسألسزي اهّألينألااللأليميّسيألسز للايلأل ليوأل اميمألية ميمأل

ينألق)474ألفّلأل.ألةيهألام غاألسزقاهمأل ل اّألسز سيلألسزيل الثمأل هل يهلألطّاقمألسزيألVarimaxألزييأل Kaizerأل أل
مألسزلاهلامأل ش
ه أليهأل مألفاأل للالأليقاهلاألسز لاألسزلهزاأل.ألف لانألألم لأل هيلانأل لوألث الألسزفه للا
ل

أل لوأل

مألسزلسالامأل ألييهألايل مألسزثيلقألسز ميهااأل
لامألسزلاهلامألسزاهّمامأل لوألسزثهماألفقّ األسزفه للا
سئ لأليمسألفقّ األسزفه
ل
ل
زليقاهأأل أل ز ذسأللا مألسز هيلألي ييهأل ثيف يهأليقاهليانأليلي قلانأل أل ليوألثي الألقاييمألسزيشيهّةمأل شي ألةيلأل

نييحألسزمييل لألق)5أل
سزفق ي سّ أل لييوألسز هيييلألسئ لألييييهألاييل مألسزثييلقألسز مييهااألزليقاييهأأل ا لةييلألّثييهممألسزيف م .ا ل
سزمل لألق)6ألم هاجألسز للالألسز هيلاأل .أل
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مألسزلاهلامألسزلسالامأل سزاهّمامأل أل
سزمل لألق)5ألم هاجألسز للالألسز هيلاألزيقاهلاألسزفه للا
ل

يّمقاهس

يّةقلأل

يّةهالاع يّواهواع يّخهل ياع
ي



ق

لط يّاطلال ّا( 3م يل

يّاطلال

يّلهم 1

يّلهم 2

يّلهم 1

يّلهم 2

 4أل

 0 506أل

*0،660

 0 006أل

*0،690

 5أل

 0 556أل

*0،749

 0 005أل

*0،781

 4أل

*0،668

 0 540أل

*0،700

 0 005أل

 5أل

*0،690

 0 00أل

*0،691

; 0 00أل

يّ مل يّبهمن

; 4 6:أل

 4 0:8أل

 4 68:أل

 4 0<9أل

يّمةول
يّنو ع يّمئلاع ّلا هان
ي

< 5: 88أل

 54 800أل

; 5: 47أل

 54 <44أل

يّطيخلاع
يّةهالاع يّواهواع
ي
ي
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اشال يّلالمع (* إّى بلن يّةقلأل مش يلع الى يّلهم  ،حول ملاهل (. 0،30
انط اش يا يّةقلأل الى أبثل من اهم تي ن ليحط  ،الامط يّاش يا يألالى لصةو طياً.

يّمقاهس

يّةقلأل

قايمألسزيشهّةمألسزلاهلامأل.أل أل
سزمل لألق)6ألم هاجألسز للالألسز هيلاألزيقاهأأل
ل
ق

لط يّاطلال ّا( 3م يل

يّاطلال

يّلهم 1

يّلهم 2

يّلهم 1

يّلهم 2

قامع يّمشهلبع

1

 0 680أل

*0،516

*0،602

 0 497أل

يّواهواع
ي

2

*0،619

 0 46:أل

*0،559

<< 0 5أل

3

 0 6:9أل

*0،561

*0،651

 0 4;4أل

4

*0،781

 0 005أل

*0،578

 0 858أل

يّ مل يّبهمن

< 4 85أل

 4 0;9أل

 4 674أل

 4 5:7أل

يّمةول
يّنو ع يّمئلاع ّلا هان
ي

;; 60 8أل

 54 :58أل

 59 ;58أل

;; 58 7أل




اشال يّلالمع (* إّى بلن يّةقلأل مش يلع الى يّلهم  ،حول ملاهل (. 0،30
انط اش يا يّةقلأل الى أبثل من اهم تي ن ليحط  ،الامط يّاش يا يألالى لصةو طياً.

.2احلا يّةق يل  :أل

يييلألي همييمألسزيقاييهأأل لييوأليييل ألمي لفألسزفق ي سّ ألسز يياألا ةي ل نأليم ييهأل أل ا ي ليلأل للاييلألسزفق ي سّ ألItems Analysisأل
ليامألزل ّ،أل لوأليل ألم لفألسزفق سّ أل.أل ز للالألفق سّ ألسزيقاهأألسزلهزاأل مألس يهلأل لل ان :أل
سز لالمألسز ل

يّامااراع:
يّقلأل
ي
ي
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انألي طيّف انأل فيقألي ايهّألق)%5:أل ط ايقألسالا يهّألسز يهااألز ام يانأليلي قل انأل لا ييهأل

زل لّ،أل لوأللالزمألسزفّقألزةلألفقّفألينألفق سّ ألسزيقاهأأل أل سزمل لألق)7ألا انألسزم هاجأل أليذألا نحأل نألةلألسزفق سّ أل
ةهم ألييا فأل لالزم .أل
مألسزلاهلام .أل
سزمل لألق)7ألسزق فألسز ياا امألزفق سّ أليقاهأألسزفه للا
ل

يّمقاهس

يّةقلأل

يّطيخلاع
يّةهالاع
ي
ي

1

 7,6أل

2

 6أل

< 0,أل

1

 6,6أل

< 0,أل

 4,8أل

2

< 6,أل

< 0.أل

; 4,أل

; 0,أل

1

 6,7أل

 4,4أل

 4,:أل

< 0,أل

 **:,0أل

2

 7,8أل

 0,9أل

 5,:أل

 4,4أل

 **<,0أل

3

< 5,أل

 4,5أل

 4,8أل

 0,9أل

 **9,8أل

4

 6,8أل

 4,4أل

< 4,أل

; 0,أل

 **:,4أل

يّةهالاع يّخهل ياع
ي
يّواهواع
قامع يّمشهلبع
ي

يّقامع يّاهئاع

يّم ملاع يّللاه (38

يّم ملاع يّطناه (38

يّلوط

يّا هان

يّلوط

يّا هان

يّمحول ع

; 0,أل

< 4,أل

; 0,أل

 **45,:أل

 4,9أل

 0,:أل

 **:,7أل

 0,:أل

 **<,8أل
 **44,4أل

حلاع (74
اشال يّلالمع (** يّمحهماع ّلقامع إّى بلن يّقامع طيّيع  ،إم إن يّقامع يّاهئاع يّ
طلّاع انط طل ع ي
ي
لموالذ طاّع ( 0‚01اوهلد ( 2,6لانط موالذ طاّع ( 0,05اوهلد ( . 1,98أل

يّبلاع:
االقع يّةقلأل هّطل ع ي

يمألسزةلايمألزليقايهأألسزفّ ياأل أل سز ليّ،أل ليوأللالز يسأل
مألسل يهلألي هيلألسّ هطأل اّل نأل انألةلألفقّفأل سزلّم
ل
هزّم أليزوألسزقامألسزلّممأل أل سزمل لألق)8ألا انألسزم هاجأل أل يمسألا نحألينألسالّ هطه ألةل هأللسزم .أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل

ممألسزةلام .أل
مألسزلاهلامأل هزلّ
سزمل لألق)8أل القمألفق سّ أليقاهأألسزفه للا
ل
ل
يّمقاهس

يّةقلأل

قامع ملهم يالا هط

يّطيخلاع
يّةهالاع
ي
ي

1

 **0,;4أل

2

 **0,99أل
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يّةهالاع يّخهل ياع
ي
يّواهواع
قامع يّمشهلبع
ي

1

 **0,:9أل

2

< **0,:أل

1

 **0,95أل

2

 **0,95أل

3

 **0,90أل

4

 **0,95أل

اشال يّلالمع (** يّمحهماع ّلقامع إّى بلن يالا هط طي  ،إم إن يّقامع يّحل ع

حلاع ( 140لموالذ طاّع ( 0‚01اوهلد ( 0,354لانط موالذ
انط طل ع ي
طاّع ( 0,05اوهلد ( . 0,194أل

ينألااللألم هاجألهذانألسئلل انأل نحألي هممألفق سّ ألسزيقاهأألفاألقلّ هألسز ياا امأل .أل

.3مؤش يل ث ه يّمقاهس:

اشيياّألسزث ييه ألReliabilityألأليزييوألمااطذ ياوااه يّناااهئ أل.أل ايةيينألسز ييّ،أل لييوألث ييه ألسزيقاييهأألييينألايياللأل

طييّقألي ييللفأل أليم ييهألطّاقييمأليااوااه يّااطيخليألInternal Consistencyأل أل ايثلييلألملهماا أّةااه بللن اااه ألأل
سزي هلز ييمألسزّاال ي ليامألزال لي ييهقألسز ييلسالاألزليقي ييهااأألذس ألسز ييلسالألسزي ييللف.أل

ييلأل ط ا ييقألسزي هلزيييمأل ل ييوألسزثالثيييمأل

سزاهّمام)أل ققايمألسزيشهّةم)أل لانألينألي هييلأل زفيهألق)0,79أل ألق)0,78أل ألق)0,8:أل ألأل ليوأل
قسزفه للامألسزلسالامأل
ل
سز سزاأل أل هاألي هيال أل-أل سنألةهم أليمافنمأليزوألللأليهأل-أليمهل مألم سعّألزثّسيمألسزي هلزمأل قلمأل للألسزفقي سّ أل
ألةيهأليم هأل ل األسزيلكألسزذلأل ن سأل Nunnally 1967أل سزقهالألينأل قلألي هيلأل زفهألالا هّألية ل نألينألق)70أل

هاا ييمأل
فق يّفألام ييطأل نألا ا ييلأل يينألق)0,60أل) .(Nunnally,1967,p.196ييذزكأل ييمألسمم ييه ألسزيقا ييهأأل ثي ي ّ سألسزم ل

قسزيللقأل.)5أل أل

تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع:
مقاهس
ي

ز ط اّأليقاهأألي للألسئ هلألزفه للامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمألقهمألسز هلاأل يهألالا :أل

نه يّمقاهس:

غاّ أل هاأل :أل
سطلل ألسز هلاأل لسامعأل لوأل للألينألسزيقهااأألسزي للفألزقاهأألسزي ل
 .4يقاييهأألألSchwarzer&Jerusalm 1981أل أل ه ي ألية ي ل نألييينألق)40ألفق ي سّ أل ألطلييقألفيياألل سّلييمأل
Schwarzer&Scholz 2000ألأل لييوألق)4:886ألفييّلألييينألق)55أل لييلأل ان ي ألزل للاييلألسز ييهيلاأل

ف ي ي ي ي ي ي ليانأل م ي ي ي ي ي ييسأل ل ي ي ي ي ي ييهللألسز ي ي ي ي ي ييلأل أليي ي ي ي ي ي ييهألاش ي ي ي ي ي يياّأليز ي ي ي ي ي ييوألة م ي ي ي ي ي ييسألا ن ي ي ي ي ي ييينأل ما ي ي ي ي ي ييمألش ي ي ي ي ي ييهيلمألأل
) (Schwarzer&et.al.,2005,p.452أل.
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 .5يقايهأألCremer&Vugt 1998أل أل هي أليةي نأليينألفقيّفأل سليلفأل)(Cremer&Vugt,1998,p.5أل
 .أل

 .6يقاهأألGreenglass 1999أل أل ه ألية ل نألينألق)58ألفقّفأل).(Wongsri&et.al.,2002,p.2أل أل
 .7يقاهأألل الأل5008أل أل ه ألية ل نألينألق)65ألفقّفألقل الأل أل5008أل ص)67;-675أل .أل
 .8يقاهأأل الأل5009أل أل ه ألية ل نألينألق<)8ألفقّفألق الأل أل 5009ص)488-480أل.أل أل

مي ييمألزلاةييّ أل ألفثييه أل–أل
يينألثييمألقييهمأل يييهألاليياأل:ألقصاااهاع يّةقا يل ألألقيهمأل ايي،أل لييل طألسز قييلا سّ ألسزي ل
يلي ي فالسعألي يينألسزيق ييهااأألسزل ييه قمأل أل ش ييةلألا ييهصألي يينأليقا ييهأألSchwarzer&Jerusalm 1981أل سزمثي ي صأل

سزم ّلامأل–أل ثاهغمألق)8ألفق سّ ألسامه لامأل.أل يثل ألق طيئ ياوا ه ع أل ايلمأل ألهاأل:ألق سفيقأل شيلفأل–أل سفيقأل–أل
ل ييطأل–أل ّف ييرأل–أل ّف ييرأل ش ي ليلفأل)أل أل يثل ييلأل سم ييهأل ييهآل األ:ألق8أل–أل7أل–أل6أل–أل5أل–أل)4أل ل ييوألسز ي ي سزاأل.أل ييمأل

قإاااطيط ياوااامهلأل أل

سااهعألنييينألسل ي يهّفألملاييلفأل أل ييلأل نأل ّفق ي أل ّقييمألزل لايييه أل.أل
ييهلفأل ا ي ألسزفق ي سّ أل ش ي ل

زل لّ،أل ليوألقلضل يّاللامه ليّةق يل لحواهل يّلقا ألميّ أل ط ايقألسزيقايهأأل ليوألق)65ألطهزيطأل طهز يمأل
ينألسزيم ي ألف لانأل نألسز لايه أل سزفق سّ أل سنلمأل نألي لللألسز ق ألسزال مألزومه مأله ألق)6أللقهاقأل أل

يّخصهئص ياحصهئاع :

لسزامألسز ا أل مألللهطألي ش سّ ألسز يّة أل سز شي أل سالز ي سيأل سز فيّطحأل أل يينألاياللأل
زل لّ،أل لوأليل ألي
ل
سز لقاقألفاألسزقامألسزمه ممألا لانأل ن جألينألسز ا ألاقّطأليزوألللألة اّأليينألسز اي ألسال يلسزاأل أليييهألاشياّأليزيوأل
اهما ييمأل
مي ي لفأل يثا ييلألسز ام ييمألزليم يي ي أل.أل سزم ييل لألق)9ألا ي ليانألسزم ييهاجأل ألةي ييهألا ن ي ليينألسزيلل ييقألق)7ألسز يث يياال ألسز ل

زل اهمه ألينألااللألسزيلّمه ألسز ة سّّلام .أل

)ألسزاثهاصألسإللثهاامألزيقاهأألفه للامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمأل .أل
سزمل لألق9
ل

يّلوط

يّلواط

يّمنلي

يانحليف

يّا هان

يّمطذ

 ;,7أل

; أل

; أل

 5,8أل

 9,7أل

 46أل

ياّالي

 0,9أل

يّاةلطح
; 0,أل

يّخصهئص يّوهابلمالاع:

 .1مؤش يل صط يّمقاهس :
ييمأل قييلامألسز ي ليّ،أل لييوألثييلقألسزيقاييهأألسزلييهزاألزييمفأألسزلي طألسزيشييهّأليزاييسألفيياألسزيقاييهأأل ييالهأل ألةيييهأل ييمأل
س يهلألمفأألسزطّاقمأل سئلل طألقثلقألسز مهي)ألينألااللألسز للالألسز هيلاأل طّاقمألسزية مه ألسئلهل ليامأل سز يل اّأل
أل لوألسئ لأل ّ ألفق سّ أل اميهأل ش

طّاقمألسزفهّايهةأ)أل لوألمفأألسز لاممأل.ألف لانأل م لأل هيلانأل ش
سزثهماألفقّفأل سللفأل أل ز ذسألسّ ل ألسز هلاأللذف هأل.ألأل سزمل لألق):ألا لانألم هاجألسز للالألسز هيلاأل .أل
يّمقاهس

يّةقلأل
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يّلهم 1

يّلهم 2

يّلهم 1

يّلهم 2

1

*0،736

 0 4;9أل

*0،589

< 0 7:أل

2

*0،636

 0 647أل

*0،709

 0 004أل

3

*0،598

 0 6<4أل

*0،707

 0 406أل

4

 0 677أل

*0،855

 0 007أل

*0،920

5

*0،535

 0 00أل

*0،483

< 0 55أل

يّ مل يّبهمن

; 4 :0أل

 4 04:أل

 4 8;8أل

 4 470أل

يّمةول
يّنو ع يّمئلاع ّلا هان
ي

 67 488أل

 50 67:أل

 64 :08أل

 55 :<:أل

تهالاع
ي
يّمي

يّمطلبع




اشال يّلالمع (* إّى بلن يّةقلأل مش يلع الى يّلهم  ،حول ملاهل (. 0،30
انط اش يا يّةقلأل الى أبثل من اهم تي ن ليحط  ،الامط يّاش يا يألالى لصةو طياً.

.2احلا يّةق يل :

لياييمأل
يييلألي همييمألسزيقاييهأأل لييوأليييل ألم ي لفألسزفق ي سّ ألسز يياألا ة ي ل نأليم ييهأل أل ا ي ليلأل للاييلألسزفق ي سّ ألسز لييالمألسز ل
زل ّ،أل لوأليل ألم لفألسزفق سّ أل.أل ز للالألفق سّ ألسزيقاهأألسزلهزاأل مألس يهلألسلل ان :أل

يّامااراع:
يّقلأل
ي
ي

مأل ياا أليمي

انألي طيّف انأل فيقألي ايهّألق)%5:أل ط ايقألسالا يهّألسز يهااألز ام يانأليلي قل انأل لا ييهأل

زل لّ،أل لوأللالزمألسزفّقألزةلألفقّفألينألفق سّ ألسزيقاهأأل أل سزمل لألق;)ألا انألسزم هاجأل أليذألا نحأل نألةلألسزفق سّ أل
ةهم ألييا فأل لالزمأل .أل
يّةقلأل

سزمل لألق;)سزق فألسز ياا امألزفق سّ أليقاهأأليّة ألسز ل لةمألأل .أل

يّم ملاع يّللاه (38

يّم ملاع يّطناه (38

يّقامع يّاهئاع

سز لط أل

سز هان أل

سز لط أل

سز هان أل

يّمحول ع

1

 6,5أل

; 0,أل

 4,9أل

 0,:أل

 **<,4أل

2

 5,6أل

 4,4أل

 4,6أل

 0,7أل

 **8,7أل

3

 5,8أل

 4,4أل

 4,4أل

 0,6أل

 **;,4أل

4

 6,8أل

 4,4أل

 4,9أل

 0,9أل

 **<,7أل

اشال يّلالمع (** يّمحهماع ّلقامع إّى بلن يّقامع طيّيع  ،إم إن يّقامع يّاهئاع

حلاع ( 74لموالذ طاّع ( 0‚01اوهلد ( 2,6لانط موالذ
يّ
طلّاع انط طل ع ي
ي
طاّع ( 0,05اوهلد ( . 1,98أل

يّبلاع:
االقع يّةقلأل هّطل ع ي
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يمألسزةلايمألزليقايهأألسزفّ ياأل أل سز ليّ،أل ليوأللالز يسأل
مألسل يهلألي هيلألسّ هطأل اّل نأل انألةلألفقّفأل سزلّم
ل
هزّم أليزوألسزقامألسزلّممأل أل سزمل لألق<)ألا انألسزم هاجأل أل يمسألا نحألينألسالّ هطه ألةل هأللسزمأل .أل
ممألسزةلام .أل
سزمل لألق<)أل القمألفق سّ أليقاهأأليّة ألسز ل لةمألأل هزلّ
ل
يّةقلأل

قامع ملهم يالا هط

1

; **0,9أل

2

 **0,94أل

3

 **0,95أل

4

 **0,98أل

اشال يّلالمع (** يّمحهماع ّلقامع إّى
بلن يالا هط طي  ،إم إن يّقامع يّحل ع

حلاع ( 140لموالذ طاّع
انط طل ع ي
( 0‚01اوهلد ( 0,354لانط موالذ
طاّع ( 0,05اوهلد ( . 0,194أل

ينألااللألم هاجألهذانألسئلل انأل نحألي هممألفق سّ ألسزيقاهأألفاألقلّ هألسز ياا امأل.أل ألأل أل

.3يّث ه :

ألسزاهثامألسزثهمامألسئ ّ ألسز األام غاأل نألا فّأل لا يهألسزيقايهأألسزّثيانأل أليذألاشياّأليزيوألماطذ
ألايثللألسزث ه
ل

ياوه يّناهئ أل.أل ايةنألسز ّ،أل لوألث ه ألسزيقاهأألينألااللألطيّقألي يللفأل أليم يهألطّاقيمأليااواه يّاطيخليأل
االامألزال لهقألسزلسالاألزليقهااأألذس ألسز لسالألسزي يللف.أل
أل ايثللألملهم أّةه بللن ه ألسزي هلزمألسزّ ل

يلأل ط ايقأل

سزي هلزمأل لانألينألي هيلأل زفهألق)0,84أل أل ه ألي هيلأل-أل سنألةهنأليمافرأليزوألللألييهأل-أليمهليطألم ي سعّألزثيّسيمأل
سزي هلزمأل قلمأل للألسزفق سّ أل ألةيهأليمسألال األسزيلكألسزذلأل ن سأل Nunnally 1967أل سزقهالألينأل قلألي هيلأل زفهأل
الا ييهّألية ي ل نألييينألق)70ألفق يّفألامييطأل نألا اييلأل يينألق)0,60أل).(Nunnally,1967,p.196أل ييذزكأل ييمألسممييه أل

هاامألقسزيللقأل.)7ألأل أل
سزيقاهأأل ث ّ سألسزم ل

يّلوهئ ياحصهئاع:

سل يلألسز هلاأل للفأل لهالأليلثهاامأل ألها :أل
 سالا هّألسز هااألز لاممأل سللف.
 سالا هّألسز هااألز لام انأليل قل ان.

 سالا هّألسز هااألزلالزمألي هيلألسّ هطأل اّل ن4أل.
 . 1مت تطبيق هذا االختبار بصورة غري مباشرة من خالل الرجوع إىل جدول القيم احلرجة ملعامل االرتباط .
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 ي هيلألسّ هطأل اّل ن.
 ي هيلأل زفهألةّ م هخألزلث ه .

ألسئلهلامأل سز ل اّأل طّاقمألسزفهّايهةأ.
 سز للالألسز هيلاأل طّاقمألسزية ل مه
ل

يّةص يّ يل ا  :ناهئ يّ ح  :أل
:مةص يّناهئ :
ألاً
ي

يّلانع.
يّةهالاع
اللف ط الع
يّواهواع انط أتليط ي
ي
ي
 .1ي
مألسزلاهلامألقهمألسز هلاأل ليّانأل ألهيهأل :أل
ز لّ،ألط ا مألسزفه للا
ل

يّةهالاع :
* موالذ
ي

مألللهطألسئ لهطألسزلله لامأل سالملّسفه ألسزي اهّلامألزللّمه ألسزيلثلمألينأليمه ه ألسز لاممأل ليوألسزيقايهأأل
أل ينألثمأل مألسز لّ،أل لوأللالزمألسزفّقأل انألسئ لهطألسزلله لامأل سزي للطألسزفّناألينألااللألسل يهلألسالا يهّأل

سز هااألز لاممأل سللفأل أل سزمل لألق)40ألسز هزاألا لانألسزم هاجأل أل يمسألا نحأل نألسزفّ قألةل هأللسزمأل هال ميههألسالاميه األ
مأللسالام)أل قالألفه للامألاهّمام)أل قالألقايمأليشهّةم)أل.أل أل
ألييهألا ماألينألسز اممأل ث،أل هال قهلأل يألقالألفه للا
ل
سزمل لألق)40ألم هاجألسالا هّألسز هااألز اممأل سللفألزيقاهأألسزفه لامألسزلاهلامأل .أل

يّمقاهس

يّلوط يّحوه ي

يانحليف

يّلوط

لامألسزلسالام
سزفه
ل

8,6

4,9

9

8,5

4,:

9

<40,

5,:

45

مألسزاهّمام
سزفه للا
ل
قايمألسزيشهّةم

يّةلضي

يّملاهلد

يّلانع
ي
أل

474

يّقامع يّاهئاع
يّمحول ع
**8,5**8,9**7,;-

حلا اع ( 140اوااهلد
اشااال يّلالمااع(** إّااى باالن يّقامااع طيّيااع ،إم أن يّقامااع يّاهئاااع يّ
طلّاااع انااط موااالذ طاّااع ( 0,01لطل ااع ي
ي
(. 2,57

يّةهالاع :
* االقه
ي

مألللهطألي هيلألسّ هطأل اّل نأل انأليقهااأألسزفه لامألسزلاهلامأل أل سز يّ،أل ليوأللالز يسألسإللثيهاامأليينأل

ايياللألسزّم ي أليزييوألسزقييامألسزلّمييمألزي هيييلألسالّ ييهطأل أل سزمييل لألق)44ألا ييانألسزم ييهاجأل أل يمييسألا نييحألسز القييمأل ييانأل

يمألسزاهّمايمأل
لامألسزلسالامأل ةلألينألسزفه لامألسزاهّمامأل قايمألسزيشيهّةمألغايّأللسزيمأل أل امييهألسز القيمأل يانألسزفه لا
سزفه
ل
ل
قايمألسزيشهّةمأللسزمأل .أل
سزمل لألق)44ألقامألي هيلألسالّ هطأل انأليقهااأألسزفه لامألسزلاهلامألسزثالثمأل .أل

يّمقاهس
لامألسزلسالام
سزفه
ل

مام
سزفه للامألسزاهّ ل
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مام
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سزفه
ل

أل 0,08-أل

أل

أل

 0,08-أل
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 0,09أل

أل

 **0,74أل

اشال يّلالمع (** إّى بلن ملهم يالا هط طي  ،إم إن يّقامع يّحل ع انط موالذ طاّع

حلاع ( 140اوهلد ( ، 0,25لانط موالذ ( 0,05اوهلد ( . 0,195أل
( 0,01لطل ع ي

ماغال يّ نس.
ةهالاع
يّواهواع حول ي
ي
اللف يّةلل تي يّ ي
 .2ي

غاّألسزممأأل مألسلي يهلألسالا يهّألسز يهااألز لام يانأليلي قل انأل
ز لّ،ألسزفّ قألفاألسزفه للا
مألسزلاهلامأل للطألي ل
ل

أل سزمييل لق)45ا ي ليانألسزم ييهاجأل أل يمييسألا ي ليانألينألميا ي ألسزفييّ قألغاييّأللسزييمأل أل ي مييوألينألسزييذة ّألالألاا لف ي نأل يينأل

سزلاهلامأل .أل
سإلمهاألفاألسزالفه للامأل
ل

سزمل لألق)45ألم هاجألسالا هّألسز هااألز ام انأليل قل انألزلالزمألسزفّ قألفاألسزفه لامألسزلاهلامأل للطألي غاّألسزممأ أل
يّمبلل (70

يّمقاهس
لامألسزلسالام
سزفه
ل

مام
سزفه للامألسزاهّ ل
قايمألسزيشهّةم

يانه (71

يّلوط

يّا هان

يّلوط

يّا هان

8,5

4,9

8,7

4,9

8,4

;4,

8,6

4,8

40,9

<5,

44,4

5,6

يّلانع
ي
أل
474

يّقامع يّاهئاع
يّمحول ع
0,99<0,:4,4;-

حلاع ( 139اوهلد (. 1,96
يّقامع يّاهئاع يّ
طلّاع انط موالذ طاّع ( 0,05لطل ع ي
ي

يّواهواع ل يّموالذ ياقاصهطد يّمطلال.
يّةهالاع
اللف ط الع يّلالقع ان
ي
ي
 .3ي
ز لّ،ألط ا مألسز القمأل انألسزفه لامألسزلاهلامأل ألسزيل

ألسالق ثهللألسزيلّكأل يمأللليهطألي هييلألسّ يهطأل

اّلي ي نأل ييانأل سزيلي ي ألسالق ث ييهللألسزي ييلّكأل سز ي ليّ،أل ل ييوأللالز ييسألي يينألا يياللألسزّمي ي أليز ييوألسزق ييامألسزلّم ييمأل أل
سزمل لق)46ألسز هزاألا انألسزم هاجأل أل يمسألا نحألينألسز القه ألةل هألغاّأللسزمأل.أل أل
سزمل لألق)46ألقامألي هيلألسالّ هطأل انأليقهااأألسزفه لامألسزلاهلامألسزثالثمأل سزيل

ألسالق ثهللألسزيلّكأل .أل

يّلالقع ان يّموالذ ياقاصهطد يّمطلال ل:

ملهم يالا هط

لامألسزلسالام
سزفه
ل

0,48
0,09-

مام
سزفه للامألسزاهّ ل

0,06-

قايمألسزيشهّةم

يّقامع يّحل ع انط موالذ طاّع ( 0,05لطل ع حلياع ( 140اوهلد (. 0,195

يّلانع.
اللف موالذ تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمعألانط أتليط ي
 .4ي

ز لّ،أليل ألفه للامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمأل ميلأل فيّسلألسز لاميمأل يمأللليهطألسئ ليهطألسزلليه لامأل سالمل سّفيه أل
سزي اهّلامألزللّمه ألسزيلثلمألينأليمه ه ألسز لاممأل لوألسزيقهااأألسزثالثمأل أل أليينألثيمأل يمألسز ليّ،أل ليوأللالزيمألسزفيّقأل
انألسئ لهطألسزلله لامأل سزي لليطألسزفّنياأليينألاياللألسلي يهلألسالا يهّألسز يهااألز لاميمأل سليلفأل أل سزميل لألق)47أل
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سز هزاألا لانألسزم هاجأل أل يميسألا يانألينألسزفيّقأللسلأل هال ميههألسزليل األ أل ي ميوألينألسز اميمأل قيلأل ييألقالألفه للايمألسزيذس أل

سزيلّةمألسز هيم)أل .أل

سزمل لألق)47ألم هاجألسالا هّألسز هااألز اممأل سللفألزيقاهأألفه لامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمأل أل
يّلوط يّحوه ي

يانحليف

يّلوط

;,7

5,8

45

يّةلضي

يّملاهلد

يّلانع
ي

يّقامع يّاهئاع

474

**4:,4-

يّمحول ع

طلّاع انط موالذ
اشال يّلالمع(** إّى بلن يّقامع طيّيع ،إم أن يّقامع يّاهئاع يّ
ي
حلاع ( 140اوهلد (. 2,57أل
طاّع ( 0,01لطل ع ي

ماغال يّ نس.
اللف يّةلل تي تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع حول ي
 .5ي

غاّألسزممأأل مألسل يهلألسالا هّألسز هااألز لام انأل
ز لّ،ألسزفّ قألفاألفه لامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمأل للطألي ل

يلي قل انأل أل سزمييل لق)48ا ي ليانألسزم ييهاجأل أل يمييسألا ي ليانألينألسزفيّقألغاييّأللسلأل أل ي مييوألينألسزييذة ّألالألاا لفي نأل يينأل

سإلمهاألفاألسزالفه للامأل .أل

سزمل لألق)48ألم هاجألسالا هّألسز هااألز ام انأليل قل انألزلالزمألسزفّ قألفاألفه لامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمألألألألألألألألألألألألألألأل للطأل
ي غاّألسزممأ أل
يانه

يّمبلل
يّلوط

يّا هان

يّلوط

يّا هان

;<:,

5,7

;,:

5,9

يّلانع
ي
474

يّقامع يّاهئاع
يّمحول ع
4,:7-

حلاع ( 139اوهلد
يّقامع يّاهئاع يّ
طلّاع انط موالذ طاّع ( 0,05لطل ع ي
ي
(. 1,96

اللف ط الع يّلالقع ان تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمعألل يّموالذ ياقاصهطد يّمطلال.
 .6ي
زل لّ،أل لوألط ا مألسز القمأل انأل سزيل ألسالق ثهللألسزييلّكأل يمأللليهطألي هييلألسّ يهطأل اّلي نأل يانأل
سزيل

ألسالق ثهللألسزيلّكألف لانأل مسألق)0,44<-أل أل هزّم أليزوألسزقامألسزلّممألزي هييلألسالّ يهطألا نيحأليميسأل

غاّأللسلأل أليذألين سزقايمألسزلّممأل ملأليل
أل

أللالزمألق)0,08أل لّممأللّلامألق)470أل له لألق .)0,4<8أل

يّواهواع ل تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع.
يّةهالاع
.اللف ط الع يّلالقع ان
ي
ي
 7ي
زل لّ،أل لوألط ا مألسز القمأل انأل مألللهطألي هيلألسّ هطأل اّل نأل انأل سز لّ،أل لوأللالز سألينألااللأل
سالا ييهّألسز ييهااألزي هيييلألسّ ييهطأل اّلي نأل أل سزمييل لق)49ألسز ييهزاألا ييانألسزم ييهاجأل أل يمييسألا ي ليانألينألسز القييه ألةل ييهأل
غاّأللسزمأل .أل

ألألسزمل لألق)49ألقامألي هيلألسالّ هطأل انأليقهااأألسزفه لامألسزلاهلامأل يقاهأألفه لامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيم أل
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يّةهالاع يّواهواع

يّةهالاع

يّةهالاع

تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع

<0,0

0,45

يّطيخلاع

يّخهل ياع

قامع يّمشهلبع
0,4:

حلاع ( 140اوهلد (. 0,195
يّقامع يّحل ع انط موالذ طاّع( 0,05لطل ع ي

ثهناهً:م م لاةوال يّناهئ :

يّواهواع .
يّطيخلاع ليّخهل ياع ،ليااقهط القامع يّمشهلبع
يّواهواع
هّالتهالاع
 .1احم يّلانع يااقهطيً
ي
ي
ي
ي
يّةهالاااع يّواهوا يااعألزيل ألسز لامييمأل أل
شيياّألهييذهألسزم امييمأليزييوألاااطني مةاالط تااي اااهملي يّالقااا ليّقامااع تااي
ي
لثاّألفاألسزلاهفألسزلاهلامأل أل غاّألقهلّانأل ليوألف يمأل قايلس هأل ألةييهأل
فلفّسلههألا قل نأل لم مألغاّألقهلّانأل لوألسز
ل
ا قل نأل لنألسزلة يمألغاّألي فه لمألي ألي طل ه ألسزمهأأل ألةيهألينألقايمألسزيشيهّةمألزيلا مأليمافنيمألميلسعأل أل ز ي للأل

ذزييكألي ييل ألييينأل فه ييلأل(ط الااع يّانشاائع يا امها ياااع ألسز يياأل غييّأأل–أليزييوأللييلأليييهأل-ألألسزشي ّأل هزالفه للاييمألفيياأل
يلسقامألسزلييلطمألسزلاهلي ليامأل ييلمألمييل ألسزف ييلألسزلاهليياأل ألي ي أل(يّامثي ا يّاااهلاخي
سزياييلسنألسزلاهليياأل سزشييكأل يثي ل

يّواهواع ألسز األغهز هعأليهألةهم ألذس أل م ه أل لل ةاه أللل لامألمل ألسزميههاّأل ألي (يّليقا يّواهوي أل
ّلولطع
ي
ألسزاهّماييمألسإلقلاياييمأل سزل لزاييمأل سزيثييهزحألسزنيياقمألز ي رألسزق ي أل
سزيّ ييكأل سزف ن ي لألم امييمأل ييلالأل ييرألسزق ي
ل
سزلسالاييمألفيياأليم ييهجأل ااييمأللاهلي ليامألي ي ّفأل لييل لامأل أل طل ي ألقييلّفألسزل زييمأل لييوألسزقاييهمأل يل ي زاه هأل مييههألسزي ي سطنأل
ل
سألسئلهلامأل ألييهأل ّةسألم هعألزلفهقمأل لمألسالل قّسّأل ألفقلسنألسئينأل.ألألألألأل أل
ز فاّألي طل ه
ل
يّةهالااع يّخهل يااع لقاماع يّمشاهلبع ،
يّطيخلااع لبا مان
ّ .2اس ىنهال االقع يلا هطاع طيّع اان يّةهالااع
ي
ي
هطاع طيّع ان يّةهالاع يّخهل اع لقامع يّمشهلبع .
انمه ىنهال االقع يلا ي

نألسزاهّمامأل نألسزقاييمأل أل ز ي للألييّلألذزيكأليزيوألس ييهلأل
مألسزلسالامأل
قالزامألسزفه للا
ل
ل
شاّألهذهألسزم اممأليزوألسل ل
يلألاهّمايمأل يّ طأل هزليلطمأل
لامألسزلسالامأل-أل ليوأل سي
مألسزاهّمامأل قايمألسزيشهّةمأل–أل شةلأل ة ّألينألسزفه
سزفه للا
ل
ل
ل
سزلاهلامأل سز سق ألسزلاهلاأل أل ال مألذزكألسالّ هطألسزلسلأل ام يهأل.ألأل أل
ل

التهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع .
 .3احم يّلانع يااقهطيً
ي
شاّألهذهألسزم اممأليزوألينألسز اممأل قلأل هز م أل نأليلسّفأللاه هألسز هيمأل ي سم مألسزيشةال ألسزلاه امأل لل يهأل
أل يهألينألسزفه للامأل–ألةيهألاّ ألBanduraأل–أل ّ طأل هز اامأل ألفمةي نألي سيألسل ييهزانأل ألهييهأل:ألألأل( ائاع منهوا ع أل

ألهمييهألم قي أل نألاثييهطألسزفييّلأل هالة اييهطأللييانألاالل ي أل نألسآلايّانألامملي نألفيياأل يييهلألثي مأل هزملي مألزييسأل (

ائاع ااال منهوا ع أل فايسألا ليمألسزفيّلأل هزالي ييهالفأل سزايلأأل أل ةيالألسالل ييهزانأللييل اانألفياأليطيهّألسزثيلمألسزمفلييامأل
سزف ييلألسزيم ي يياأل.أل ايةيينأل نألم ي ألسمافييهرألفه للاييمألسزييذس أليزييوأل نييهفّأل سيييلألثقهفاييمأل
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يهلامأل س الياييمأل ّلة ي ألفيياألسزييذس ألش ي سعّأل هزنييلزمأل سالمةلييهّألفيياألي سم ييمألق ي ألي ايمييمأل ي لييكأل
لاهلي ليامأل سق ثي ل
ألمللاهعأل.ألألألألألألأل أل
سزقل سّ ألسز هالمألسز األ يةهم هألللقألسزفّلألمفلاهعأل
ل
لتهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع ان يّمبلل لياناه ،
يّةهالاع يّواهواع لتي
ّ .4اس ىنهال تلل طيّع تي
ي
ي
لتهالاع يّامي
يّواهواع ليّموالذ ياقاصهطد يّمطلال ل ان
يّةهالاع
هطاع طيّع ان
ي
ي
ي
لّاس ىنهال االقع يلا ي
يّمطلبع يّلهمع ليّموالذ ياقاصهطد يّمطلال .

غاّانأليش ّةانألزل أل
شاّألهذهألسزم اممأليزوأللقاقمألة نألسزفه للا
مألسزلاهلامأل فه للامألسزذس ألسزيلّةمألسز هيمألي ل
ل
نينألسزيّللمألسزلهزامأل لوألسئقلأل–أل يلثاّهأل لا ييهأل أل ةيذزكأل
سزمملانأل أل الألايهّأألسزفّقألفاألسزل ّألسزمملاأل–أل
ل
يلّسكألسزفّلألزيل سهألسالق ثهلل ألييهألاةش،أل نأل ي يا يهأل ق

يهأل .أل

لتهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع .
يّواهواع
يّةهالاع
هطاع طيّع ان
ي
ي
ي
ّ .5اس ىنهال االقع يلا ي
ةشيي،ألهييذهألسزم امييمأل يينألة ي نألسزفه ل لاييمألسزلاهلي ليامأل فه للاييمألسزييذس ألسزيلّةييمألسز هيييمألي غا يّانأليل ي قلانأل يينأل
سألسزاهثييمأل ألفل ييوألسالّ ييهطألسزي قي أل ييانألسزفه لاييمألسزلاهلي ليامألسزلسالاييمأل
ني يهأل ألزةي للأليم يييهأليلللس ييسأل يلييه سّ
ل
فه لامألسزذس ألسز هيمألسزيلّةمأل–ألسزمهممأل نألسز قهّطألسزيفههاياأل–ألزمأل ّأل أل هذسألاةش،أل نألاللألفاأليل هيأل

يامألزفه للامألسزذس ألسزيلّةمأل ألفالأل قلأل مسألايةنألسزق لأل يلل لا سألنينألسزيمهلألسزلاهلاأل.أل أل
سز ي ل

ياواناه ه :

ينألااللألم هاجألسز لاألايةنأل نألمش قألسالل م هجألسز هزاأل :أل

قلااع حال قاطلايم الاى يّةلا يّواهواي ليّالاي يّواهواي لماطذ اةهاا
احم يّطل ع القلاه وال ياع ي
يّواهوااع ّاطايم قاماع
اغاال يّليقاا يّواهواي  ،لا اخاارن يّمشاهلبع
يّحبلمع ماا يّماليطن لماطذ
ي
إمبهنااع ي
ي

اهّاع  ،لىنهال ياةه الاى مّاال ا ال يّ انس ليّمواالذ ياقاصاهطد يّماطلال  ،بماه أنيام الاشالن ينخةهضاهً
ملحلظهً تي ياااقهط ةهالاايم يّمياااع يّلهماع يّمطلباع  ،لااحالال با مان يّالقلاه ليّقاماع هوااقال اان

يّةهالاع يّميااع يّلهمع يّمطلبع .

يّمقالحه :

سل ةيهالعألزم هاجألسز لاألسزلهزاأل أل مه هعألي ألسز له ال ألسز لالفألسز األاثاّههأل ألاق ّجألسز هلاأليهألال األ :أل

ألةيهعأل م هعأل.
 لّسلمألسزفه للا
ل
مألسزلاهلامألينألااللأل امه أل ةثّأل م هع ل
 ل سّلييمأل القييمألسزفه للاييمألسزلاهلي ليامأل ي غا ي سّ ألمفلي ليامأل اييّ ألقيّة ي ألسز ي ل لةمأل ألسزشاثي ليامألسز لييلطامأل أل
ألسزثقمألسزلاهلامأل.)...
لل كألسالل مهجأل ألسال قهلأل لسزمألسز هزمأل
ل
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لثالامأل)....أل .أل
 لّسلمأل القمألفه للامألسزذس ألسز هيمألسزيلّةمأل فه للاه أل اّ ألقي لمامأل أل
ل

يّالصاه :

مهيأل لوألم هاجألسز لاألسزلهزاأل ألا ثاألسز هلاأل يهألال األ :أل
ع
 سز يييلأل لييوأل ي ي فاّأليشييهّةمألفه ل ييمأليلي لييمألزليي ي سطنألفيياألسزلا ييهفألسزلاهلي ليامأل ساللي ي يه أليزييوألا سّا ييسأل
سزلاهلامألإل هلفألثق سأل قلّ سأل لوألسزف لألسزلاهلاأل.
ل
 أل ايي،ألاطييهطأللاهليياأل سنييحأل ثييهلقأل ث يّاحألايةيينألسزي ي سطنألييينأل مييهيأل يياأل يلييهّألسزلاييهفأل



سزلاهلامأل.
ل

ألزليشهّةمأل أل م ل هألايممأل أل
أل
فاّأل ا

ّا،ألسزي سطنأل ف سالههألسز األ

لأل لاسأل ألزّف ألسزقايمأل.

مألسزلاهلامأل مفلذأل لوألفاه ألي م مأل.
ثيامأل ّسيجألز ميامألسزفه للا
ل
ألةيلألذزيكألزالييقألثقيمأل مييل ألسزمشيهطألسزلاهليياألفياأليطييهّألسزل زيم ألييييهألالي مألفيياألياميهلأليمي جأل
لاهلاأل هزاألسزم امأل أل ا لأل لوألسزي سطنأل هزش ّأل هزةفهامأل سال سنألسزمفلاأل م لامأللاهفأل

يّلأل.ألألأل.أل أل
مالفأل لمألسزّغ مأل هز ل

مصهطل يّ ح  :أل

يّواهواعأل.سزة ا –مهي مألسزة ا .
 ّ ا أل يليلأليلي لأل يقللأل يليه الألث ّلألق)4<<7ملولاع يّلللم
ي
 ل الأل ألاهل ألثيهزحألق)5008ألأثل الباط يّمي تي انماع تهالاع يّمي ّلطل ع ملد يّقلا يا اماهاي تاي
يّملحلع يّ هملاعأل.أل طّ لمأللة ّسهأل–ألةلامألسز ّ امأل–ألسزمهي مألسزيل مثّام.



الأل لهزمألليايلألق)5009ألتهالاع يّمي لاالقاياه هاوااقليل يّنةواي ّاطذ يّملشاطان يّال الاانأل.ألّليهزمأل

يهمل اّ–ألةلامألسز ّ امأل–ألسزمهي مألسزيل مثّام.

 ه المي ي ييلأل ألة ّمالا ي ي ي أأل لي ي ييامه سأل سة ألّسة ي ي ييهألق)4<;9أليّاااااااللم هّمالحظااااااع  :هنااااااطل يل .ألفا:غي ي ييه لس ج.م.أل
ة ّلاما ّ.ج.ألق لّاّ)ألم ّاه ألسز لم:لّسلمأليقهّمم.سزة ا  -هزمألسزي ّفم.

 فاّةل نأل ألم ّجألق)4<<4أليّاحلاا ياحصاهئي تاي يّال ااع لالام يّانةسأل.أل ّمييم:ألهميهيأليللينألسز ةاليا.أل
غلسل:لسّألسزلةيمأل.
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ي
ي
 يّمطل ه يّابل ي1( يّملح

يّطيخلاع
يّةهالاع
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ي
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يمألسزلهزاييمأل لي ل،ألسز ييّ،أل لييوأل ييرألاّساةييمأل س مههييه ةمألملي أل ييرألسزقنييهاهأل ييييهألا طلييطأليييمةمأل
سزل سّلي
ل
قّسيفألسزفق سّ أل ّةا أل يله زمأل قلامأليمه ه أللقاقمأل ةيأأل م يمألم يّةمألسزلقاقايمأل ايلسعأل ينأل ميايلألسزيذس أل قيلامأل
ث ّفألغايّألي ني لامأل م يهأل أليذألزياأألهميهكأليمه يمألثيلالمأل ألاهطايمأل ألفةيلأليمه يمألز يهألقاي يهأل هيا يهأل أل الأل
ألشاثامأل اّ أل أليهأل لسألسزميمأأل سزيلي ألسالق ثيهللأل أل ام غياأل
لهممألزذةّألساللمأل ألسز م سنأل أل لألي ل يه
ل
سإلمه مأل لوألةلألفقّفألينألسزفقي سّ ألأل أل هزليّ مألسزييةميمأل أليينألاياللأل ني أل الييمألق/أل)أل لي ألسز يلالألسزيذلألا ليّأل
سفقمألسزةلامأل سزّفرألسزةلاأل .أل
نأل م مألم ّةمألينأل انألسز لسالألسزايلمألسزي لّممأل انألسزي
ل
أل
أل
أل

ألأل أل
يّةقلأل
1

أليت

شطأل

أليت

لوط

ألتض

ألتض
شطأل

لألةافاييمأليلسّفأل
ي مألسزلة يييمأل يييهألاّاييلهألسزمييهأأل ييلّسا مألل ي
ل

سزل زمأل .أل
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الأل ق ييلأليمم يياألل ييل لّرألزلاط ييّأليذسألش ييهّة ألف يياألسئيي ي ّأل

3

قلاي ييمألسز ي يياأل يةممي يياأليي يينألف ي ييمأل
قي ييلأل ي ييلنألزي ييللألسزقي ييلّفألسز ل

4

ميييليهأل شي ييهّكألفي يياألسزلاهلي ييمأل ة ي ي نألي ي ي ث سعّأل ش ي ي ّأل ي ييهزفاّأل

5

قي ييلأل ي ييلنألزي ييللألسزقي ييلّفأل لي ييوألسز ي ييلثاّألفي يياأليلي ييهّألسزلاي ييهفأل

6

سزلاهلامأل .أل
ل

سئللساألسزلاهلامأل ازاه أل يلألسزلة يمأل .أل
ل
سال

س أل مفلا .أل

سزلاهلامأليذسأليهأل ال ألزاألسزفّثمأل .أل
ل
غاّأل .أل
سز سق ألسزلاهلاألايةنأل نألا ل
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8

ألسئللساألسزلاهلامألةيهأل ّالألفيذزكألالي لأل ثي زاأل
يذسألمّ
ل

يّ نس :

هزمل مألزاأل .أل

زألهلس،ألسز األّلي هألزمفلاألزليل ق لأل .أل
مبل
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يّملح ( 3مةاه اصحاح مقاهس
ي
ي
يّةق يل
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5 3

يّطيخلاع
يّةهالاع
ي

6 1

يّةهالاع يّخهل ياع

8 7 4 2

قامع يّمشهلبع

شطأل ( 5 -مليت – ( 4لوط – ( 3ألتض – 2

يّةق يل بليه يا ه ياع  ،تابلن ألرين يّ طيئ بمه الي ( :مليت
(ألتض شطأل – 1

تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع أحهطد يّ لط .
يّملح ( 4يّمطلج يّابليلد ّمقاهس
ي
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يّموالذ ياقاصهطد 6 5 4 3 2 1 0 :

10 9 8 7

تهالاع يّمي يّمطلبع يّلهمع أحهطد يّ لط.
يّملح ( 5مقاهس
ي
ل
اطلال ّ :ؤد خرا

ارارد يّطهّل  ..اراراي يّطهّ ع ..

طا ع ...
احاع ي
ي
سلمألسزلهزامأل ل ل،ألسز ّ،أل لوأل رألاّساةمأل س مههه ةمألمل أل رألسزقنهاهألييهألا طلطأليمةمألقّسيفأل
سزلّ
ل
سزفق سّ أل ّةا أل يله زمأل قلامأليمه ه أللقاقمأل ةأأل م مألم ّةمألسزلقاقامأل السعأل ينأل ميايلألسزيذس أل قيلامألثي ّفأل
غايّألي ني لامأل م يهأل أليذألزياأألهمييهكأليمه يمألثيلالمأل ألاهطايمأل ألفةيلأليمه ييمألز يهألقاي يهأل هيا يهأل أل الأللهمييمأل
ألشاثامأل اّ أل أليهأل لسألسزممأأل سزيل ألسالق ثهلل أل ام غاألسإلمه يمأل
زذةّألساللمأل ألسز م سنأل أل لألي ل يه
ل

لوألةلألفقّفألينألسزفق سّ ألأل أل هزلّ مألسزييةممأل ألينألااللأل ن أل اليمألق/أل)أل ل ألسز لالألسزذلألا لّأل نأل م مأل
سفقمألسزةلامأل سزّفرألسزةلاأل.ألأل أل
م ّةمألينأل انألسز لسالألسزايلمألسزي لّممأل انألسزي
ل
أليت

يّةقلأل

شطأل
1

أليت

لوط

ألتض

ألتض
شطأل

مليهأل سمسأليشةلمألايةممياألسز فةايّأل ساميهلأل ليلفألللي لألز يهأل

 .أل

2

ايةمماألسز هيلألي أل لألشايألا ّرألطّاقاأل.أل أل

3

الأل ّسم أل ل زمأل نأل لقاقأل هلسفاأل .أل

4

ثي ييقأل قي ييلّ األ لي ييوألسز هيي ييلأل فه للاي ييمألي ي ي ألسئلي ييلساألغاي ييّأل

سزي ق مأل .أل
يّ نس :

أنثى

مبل
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Abstract
(What is The nature of Political Efficacy and General Perceived Self-Efficacy
in Iraqi Society ? Is Political Efficacy related to General Perceived Self-Efficacy or
have It's own nature and determents , which that may be meet or separate from
General Perceived Self-Efficacy ?) this is major questions that current research
designed to answer for . For this purpose developed tow scales : (multipledimensional Political Efficacy Scale) and (undimensional General Perceived SelfEfficacy Scale) , applied together on (141) students sample . Statistics Analysis
for data show the following results : (The sample believed in no Internal and
External Political Efficacy and no Political Participant Value) , (No significant
relationship between Internal Efficacy and both External Efficacy and Participant
Value , but there significant relationship between External Efficacy and Participant
Value) , (The sample believed in no General Perceived Self-Efficacy) , (No
significant differentiations in Political Efficacy and General Perceived SelfEfficacy between male and female , No significant relationship between Political
Efficacy and General Perceived Self-Efficacy and Perceived Economical level)
and (No significant relationship between Political Efficacy and General Perceived
Self-Efficacy) . the results interpreted , and from this results received to following
conclusion : (the student have strong negative expectancies about their Political
action ability and government interaction with citizen , Political Participant was
unworthy , there agreement cross gender and Perceived Economical level about
this , also living observed low in their believed in own General Perceived SelfEfficacy , and both expectancies and value separately moved from General
Perceived Self-Efficacy) , then presented some recommendation and suggestions .
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