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 ملخص :

( كأسلوب Analyse de cheminالمسار ) تحليلتطبيق إلى التدريب على النمذجة البنائية وهدفت الدراسة         

سيطة صائية البت االحة واختبار فرضيات سببية؛ من أجل استبعاد المعالجالمعالجة العالقات السببية بين المتغيرات النوعي

ي، األكاديم التحصيل)بين متغيرات الدراسة  أولي، من خالل بناء نموذج التي شاعت بين الباحثين كمعامل االرتباط وداللته

صالحية  بارات ذاتسطة اختبوا البكالوريا. الدعم الوالدي، القدرات العقلية( لتالميذ المرحلة الثانوية المقبلين على امتحان 

محمد خالل الدورات ( لما تعلمناه من األستاذ تيغزة أAmos;V21عالية )صدق وثبات( لتلك القدرات ثم معالجتها ببرنامج )

 واتعنا خطفقة تتبالمراوبعد المعالجات االحصائية التدريبية وأردنا تطبيقه على متغيرات لم تكن ضمن مواضيع التدريب، 

 باستبعاد نموذجال ذاك تعديل بناء النموذج كما هو موضح في الجانب النظري خطوة بخطوة بدء من تصميم نموذج اولي. ثم

قائمة بين لعالقة الاعطينا العالقات غير المشبعة وتثبيت العالقات المشبعة ذات الداللة االحصائية القوية. والنموذج المعدل ي

لوصول وا طابقة.ات المفعلية. من خاللها يمكن التنبؤ بجودة النموذج وجودة العالقة بعد اجراءمتغيرات الدراسة بالصورة ال

 الى عالقات سببية دقيقة بين المتغيرات وتفسيرها كما هو موضح في المقال وفق معايير جودة النموذج.

 .جة البنائية، السببية، النمذ، تحليل المسار، العالقاتالنمذجة، البنائية: الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

     The study aimed to train in constructivist modeling and to apply Path Analysis as a 

method to deal with causal relationships between qualitative variables and to test causal 

hypotheses. In order to exclude simple statistical treatments such as the correlation coefficient 

and its indications which have become common among researchers, by building a prototype 

among the variables of the study (academic success, parental support, mental capacities) for 

the high school students who arrive at the baccalaureate. By means of high validity tests 

(validity and reliability) of these abilities, then by treating them with the program (Amos; 

V21), as we learned from Professor "Tigza Mohamed" during the training courses, and after 
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the statistical treatments that accompany it, we followed the stages of construction of the 

model as indicated in the theoretical side, starting with the design of a prototype. Then modify 

this model by excluding the unsaturated relationships and stabilizing the saturated 

relationships of high statistical significance. And the modified model gives us the relation 

existing between the study variables in the real form. With It, the quality of the model can be 

predicted. 

Keywords: Structural equation modeling, path analysis, causal relationships between 

variables, structural modeling. 

 :مقدمة

ببية اطية أو السشاع في البحوث العلمية الحالية ارتباط الدراسات العالئقية سواء منها االرتب      

جات لمعالاستخدام معامالت االرتباط في مستويات القياس: االسمي أو الرتبي أو العددي عن طريق ا

افية كسية غير ت القيااالختالف. وهذه المعالجاوالمتمثلة في معادالت العالقة أو التغاير  لقياسية البسيطةا

ى ذلك لإشار في علم النفس خاصة ألنها ال تعطي صورة واقعية للعالقة بين المتغيرات والسمات، كما أ

ي ألنصاريغزة، محمد بدر اشير معمرية، أمحمد ت"بمنهم:باحثين مشهورين في ميدان القياس النفسي 

 وغيرهم.

داللة احد لوهذا ما دفعنا إلى تجريب الرؤية الحديثة في القياس وهو االعتماد على أكثر من مؤشر 

ين بة سببية ة عالقمن خالل تطبيق المعادالت بالنمذجة البنائية لدراس ،وإن تعددت العالقة بين المتغيرات

لدورات ناء عل اب ية.الثانوقتهما بالقدرة العقلية لتالميذ المرحلة التحصيل األكاديمي والدعم الوالدي وعال

ه. بأفادنا  ه ومابالتدريبية التي خضعنا لها في هذا المجال من طرف البروفيسور تيغزة أمحمد وما افادنا 

سة لدراا ناأجريفأردنا تطبيق ما تعلمناه منه بدراسته على متغيرات لم تكن ضمن مجال التدريب، ف

 ار تلكمدينة المسيلة. وتم تطبيق أساليب القياس الحديثة لفحص واختب متوسطاتدانية ببعض المي

ريد لجتها ونا ومعابتطبيق اختبارات لتلك القدرات وتفريغه ،بين المتغيرات السببيةالفرضيات ذات العالقة 

 نشرها لتعميم الفائدة العلمية.

 ـ إشكالية البحث 01

ناء ساس بوضع حلول مؤقتة لها تسمى هذه الحلول بالفرضيات؛ وهي أ يستدعي حل المشكالت البحثية

ا تحقق كليتا قد كم ،قد تثبت صحتها أو خطؤها، البحث العلمي باعتبارها تفسيرات محتملة للمشكلة البحثية

 . وعندمانتائجأو جزئيا أو ال تتحقق؛ لذلك قد يتضمن البحث أكثر من فرض يتنبأ كل واحد بنتيجة من ال

لى فروق إرضيات قد تشير تلك الف؛ إنها تأخذ عدة أشكالالفرضية إلى عالقة بين متغيرين أو أكثر ف تشير

 كون: قد ت بين المتغيرات أو تستكشف خاصية من الخصائص أو تدرس عالقة من العالقات؛ وهذه األخيرة

موجب، باط )االرتفروض ارتباطيه: تختبر العالقة االرتباطية بين المتغيرات المدروسة ونوع هذا  -

 سالب، معدوم( يعتمد في التحقق منها على حساب معامل االرتباط.

آلثار افروض سببية: وهي الفروض التي تحاول توضيح العالقة السببية بين المتغيرات وتقيس  -

 ذا.هالمباشرة أو غير المباشرة للمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، وهي موضوع بحثنا 
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 Analyseصحة هذه الفرضيات واختبار العالقة بين المتغيرات، يستخدم تحليل المسار )لتحقق من ول

de chemin والذي يقوم على افتراض نموذج سببي لمتغيرات البحث على أساس اإلطار النظري )

ويتم من خالل التحليل الذي يعتمد في جوهره على حساب معامالت االرتباط بين  ،والدراسات السابقة

 لمتغيرات، إلى جانب معالجات إحصائية أخرى سوف يتم توضيحها فيما بعد. مختلف ا

من  ين أكثرباتبعنا أسلوب النمذجة البنائية من أجل معالجة العالقات االرتباطية ا هذ طرحناوفي 

تغيرات المستقلة=  ، والم 2وكذلك قياس تلك العالقة من اتجاهين متمايزين ) المتغيرات الكامنة= ،متغيرين

وإهمال  تشبع،فيتم تثبيت العالقات القوية إلى درجة ال ؛( ثم حساب قوة العالقة بين تلك المتغيرات6

ا م تفصيلهت سيتالعالقات الضعيفة والتنبؤ بالعالقات القوية أثناء تعديل النموذج ، من خالل عدة خطوا

لمطبقة انية دراسة الميداالحقا، من خالل تبني فرضيات سببية بين المتغيرات للوصول إلى نتائج من ال

لوالدي الدعم اعلى تالميذ المرحلة الثانوية، حيث تم توزيع مقياس إثبات الذات األكاديمي، واستبيان 

مع االستغناء  (Spss Amos.21واختبار القدرة العقلية. ثم تم تفريغ بيانات الدراسة وحسابها باستخدام )

. ىر، وباعتبارها تحتاج الى نصوص وشروح أخرالنشوشروط  لمتطلباتعلى بعض المعالجات نظرا 

 وتمت معالجة الفرضيات من خالل تبني التساؤل التالي: 

ئية جة البنالنمذا، ت باستخدام نموذج تحليل المسار ـكيف تتم معالجة الفرضيات السببية بين المتغيرا -

 أنموذجا ـ؟ 

المرحلة  لتالميذ لعقليةقديرالذات على القدرة االمثال المأخوذ: تأثير عالقة المعاملة الوالدية واثبات ت -

 (؟) الثانوية المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا

 ـ أهمية البحث 02

لسببية اضيات ندرة الدراسات التي تناولت معالجة الفر، ذلك نظرا لتكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة

فريق لم دود عحفي ، وهذا والنمذجة البنائية والعالقات السببية بين المتغيرات باستخدام تحليل المسار

حثية من ات البمتغيرللتساهم في تدريب الطلبة والباحثين على تنويع المعالجات اإلحصائية ما البحث ـ ك

ي نموذج تبن من خالل ،جهة، وكذلك تدريب الباحثين )أساتذة وطلبة( على بعض أساليب النمذجة البنائية

 طبيقاتتمعامالت قوية ودالة بين متغيرات البحث. وهي إحدى مجاالت محدد ثم تعديله للوصول إلى 

اس يقات القيي تطبالمعالجات البسيطة الشائعة ف نالقياس في علم النفس. وتدفع الباحثين إلى االستغناء ع

 ة.  ( وداللتها اإلحصائي sRرمان" )ي( أو "سب pRالمرتبطة بحساب معامل االرتباط "بيرسون" )

 البحثـ أهداف  03

لوب ية وأسالتدريب على تطبيقات القياس في علم النفس من خالل التدريب على المعادالت البنائ -

 النمذجة.

 التدريب على استخدامات تحليل المسار أثناء دراسة العالقات السببية. -

 تعلم بناء النماذج وتعديلها باستخدام تحليل المسار.  -

 ( في معالجة الفرضيات السببية بين المتغيرات. Spss.Amos.21)التمكن من تطبيقات  -
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 ـ منهج البحث 04

 البحث الطريقةفريق هذا البحث بحث نظري تحليلي يختلف عن البحوث األخرى حيث استعمل 

 ل المنطقيلتحلياالنمذجة بالمعادلة البنائية والتحليل العاملي التوكيدي، وطريقة  ةظاهر الوصفية لوصف

تقدم  بل ،لنقاشقبل اتألن المنهجية ال تقدم معرفة يقينية ال  ،تدالل والتحليل والمناقشةوذلك من خالل االس

 (7معرفة منفتحة على المراجعة الناقدة. )تيغزة، د.ت،

 ـ الخلفية النظرية للدراسة 05

 ـ النمذجة بالمعادلة البنائية 5-1

بكة بهدف اختبار صحة ش ،هي جملة طرق أو استراتيجيات إحصائية متقدمة في تحليل البيانات

لى تجزيئ إحاجة العالقات بين المتغيرات )النماذج النظرية( التي يفترضها الباحث، جملة واحدة بدون ال

ة ار صحالعالقات المفترضة إلى أجزاء، واختبار صحة كل جزء من العالقات على حدا. ذلك أن اختب

ى عالقات إل هاتجريئيم ككل، بدون تفصيصها أو العالقات المفترضة في النموذج بين المتغيرات أو المفاه

تجعل  المعقدة فتركيبة الواقع سلوك المتغيرات الحقيقي. جزئية أقوى على إمداد الباحث بصورة أدق عن 

اطية بين الرتبمن المستحيل استقطاع أجزاء بسيطة من نسيج العالقات بين المتغيرات، كدراسة العالقة ا

ة في لمبثوث)وهو الوضع السائد والغالب على طبيعة التنظير والفرضيات امتغيرين، أو دراسة الفروق 

ت للمتغيرا حقيقيالتي قد ال تعكس السلوك ال ،البحوث( تمد الباحث بنتائج فسيفسائية، ومبتورة، ومبسترة

 (115، 2012، )تيغزة. في الواقع

 الية:صائص التة بالخالنماذج النظريوتتميز استراتيجية التحليل القائمة على المعادلة البنائية الختبار 

وكيدي أو ت المعادلة البنائية تستعمل الختبار العالقات بين المتغيرات من منظور تثبتي .أ

 وليس من منظور استطالعي أو كشفي. 

بين  القاتتستهدف المعادلة البنائية اختبار صحة النماذج التي تنطوي في الغالب على ع .ب

 المتغيرات الكامنة.

ر االنحدا تحليليب اإلحصائية األولية والمتقدمة المتعددة المتغيرات التقليدية كإن األسال .ج

ي ستعملة فة المالمتعدد، وتحليل التباين المتعدد وغيرها تقوم على افتراضبأن المتغيرات المستقل

ات في لمتغيراحيث تدخل ، إال أن المعادلة البنائية غير ذلك، التحليل ال تنطوي على خطأ القياس

 اس. لتحليل بكامل التباين الذي تنطوي عليه بما في ذلك التباين الناجم عن خطأ القيا

مذجة من ن –على خالف الطرق اإلحصائية المتقدمة األخرى –تمكن المعادلة البنائية  .د

المؤشر  عالقةأخطاء أو تباين المتغيرات المقاسة أو المؤشرات التي تفضل عن التباين المشترك )

ير بين و تغاأمقاس بمتغيره الكامن أو عامله(، وذلك بافتراض وجود عالقة ارتباط أو المتغير ال

 بعض أخطاء المؤشرات.   



"(نموذجائية )تحليل المسار البنا النمذجة باستخدامالفرضيات السببية  معالجةالتدريب على  "   ـــــــــــــــ ، ع؛ بوترعة،إ ؛ سليماني، صكتفي  

 

    38 

 

م )األعمدة إن المعلومات التي توظف الختبار صحة النموذج ال تتخذ شكل بيانات خاهـ.      

وإنما تتخذ  (،والصفوف تدل على األفراد ،تدل على المتغيرات المشاهدة أو المقاسة أو المؤشرات

 شكل مصفوفة تباين وتغاير أو تسمى اختصارا مصفوفة تغاير. 

لقوية اائية إن نمذجة العالقات باستعمال المعادلة البنائية هي حزمة من األساليب اإلحص .و

مثل تحليل  ،يديةبحيث يمكن اعتبار أن بعض األساليب اإلحصائية المتقدمة التقل ،والمرنة والشاملة

لمتعدد اير اأو بين مجموعتين من المتغيرات وتحليل التغ ،دد واالرتباط الزمرياالنحدار المتع

ائية زم إحصحوتوجد حاليا وتحليل التباين المتعدد تعتبر حاالت خاصة من المعادالت البنائية. 

)تيغزة،  LISREL; EQS; AMOS; Mplusمرنة وجيدة خاصة بالمعادالت البنائية وأهمها: 

2012 ،116-120)  

 ذجـ تعريف النمو 5-2

خرة المس لقد اكتسب مصطلح النموذج حمولة منهجية واسعة في الداللة على كل األشكال والنتائج

تراض  إلى استبعاد العالقة المباشرة التي يمكن اف(Wirmus,1983) لخدمة مرامي المعرفة ويذهب

 ي الغالبصاغ فكونه بناء ي إذ ما يميز النموذج  بوجه خاص هو ،نشوئها بين النموذج والمجال الواقعي

ار على غرالمنتقاة من الواقع، ويتم ذلك بسند من نظرية مسبقة قد تكون ساذجة، و الخواصمن بعض 

زية الرم ن الفكر الصوري يستعيض بهندسة مفهوم معينة تنطلق من اللغات والمكونات األخرىإذلك ف

ة لها، ويرى وهو تمثيل لظاهرة أو محاكا. متنوعة  وذات طاقة تعبيرية هائلة  انساقالتؤسس مع ذلك 

بما يساعد على حسن  ،هو تعبير أو تصور رمزي مصطنع لموقف أو مشكلة النموذج البعض أن

 (15 ،2018، عواد ، أبوالقهوجي)ور كأساس لصنع القرار المناسب. التص

ة تجاوز بساطيهو وينطوي النموذج في الغالب على عدد من العالقات بين المتغيرات، وبالتالي ف      

ي الغالب فموذج الفرضيات الفارقية واالرتباطية التي قد ال تف بحقيقة سلوك المتغيرات في الواقع.فالن

 غيراتيستهدف االقتراب من واقع العالقات بين المتغيرات المدروسة، محاوال مضاهاة سلوك المت

لفرق أو اتعدى تمدروسة التي غالبا ما المستهدفة، ويعكس قدر اإلمكان شبكة العالقات بين المتغيرات ال

ة في ألهميمجرد االرتباط بين متغيرين، بدون اإلسراف في ذكر التفاصيل أو إقحام متغيرات قليلة ا

ها في هميتألالنموذج، وبدون استبعاد دراسة المتغيرات الهامة، أو إهمال بعضها نتيجة لعدم التفطن 

 (. 14، 2011، تيغزةأمحمد  النموذج.)

 ضيات:حتى نبين أهمية التنظير القائم على النموذج ومزاياه نقدم جوانب تفوقه على الفرو  

 فرضيات.مضاهاة سلوك المتغيرات المتشعب والمتداخل في الواقع، األمر الذي تعجز عنه ال(. 1)

لة ات مستقمرونة النموذج في التنظير فقد تضطلع نفس المتغيرات بأدوار مختلفة فمرة متغير(. 2)

 .مرة أخرى متغيرات وسيطيه وتارة أخرى متغيرات تابعة وهذا ال نجده في طريقة الفرضياتو

 ئتها.اختبار نسيج العالقات التي ينطوي عليها دفعة واحدة. أما الفرضيات فتقوم بتجز(. 3)

يدانية، ويتمثل الهدف العام للنماذج بالمعادلة البنائية بتحديد مدى مطابقة النموذج النظري للبيانات الم

أي المدى الذي يتم فيه تأييد النموذج النظري بواسطة بيانات العينة، فإذا دعمت بيانات العينة النموذج 
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النظري فمن الممكن بعد ذلك افتراض نماذج نظرية أكثر تعقيدا، أما إذا لم تدعم البيانات النموذج النظري 

 .تطوير نماذج نظرية أخرى واختبارها فأما أنه يتم تعديل النموذج األصلي واختباره أو أنه يتم

 

 

 

 ـ نموذج المعادلة البنائية 5-3 

 كامنةهو نمط مفترض للعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة من المتغيرات ال

ي شكل يله فوالمشاهدة أو هو نموذج مسار كامل للعالقة بين مجموعة من المتغيرات يمكن وصفة أو تمث

 .رسم بياني

 (17وفريال أبوعواد، ،)أيمن القهوجي 

 ـ لغة النمذجة 5-4

ن األشكال أحد األمثلة ع (1)يفضل تدعيم النموذج النظري أو توضيحه برسوم تخطيطية، والشكل    

 ن األشكالوعة موتتمثل في مجم ،التوضيحية. وللنمذجة لغة موحدة يتفق عليها العلماء في تصميم النماذج

 رسم النموذج:)شبه اتفاق على استعمال األشكال التالية(: واألسهم المستخدمة في 
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  ستقلينممجرد االرتباط أو التغاير بين متغيرين إلى يرمز السهم المحدب ذو الرأسين. 

  ي تكون التو ،العالقة بين متغيرين إلىيرمز السهم المستقيم ذو الرأس أو االتجاه الواحد

عامالت متنبؤية. وتسمى أحيانا بمعامل المسار أو في الغالب إما عالقة سببية أو عالقة   

 المسارات أو مسارات اختصارا.

  لكامنار غير المتغير المالحظ، أو المقاس أو المتغي إلىيرمز الشكل المستطيل أو المربع. 

  المتغيرات الكامنة إلىيرمز الشكل البيضاوي أو الدائري( .Ersberger, et al. 2003, 3) 

 :ريةماذج النظق إلى التحليل العاملي التوكيدي يستحسن أن نتطرق إلى أنواع النوقبل أن نتطر    

 ج العاملية. النماذ - (3)نماذج تحليل المسار.            - (2)النماذج البنائية.        -(1)

 كما يوضحه الشكل التالي:

 ( يوضح أنواع النماذج البنائية2شكل )
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 ـ أنواع النماذج النظرية 06

م تسهيل فهنها لثل أهم أنماط النمذجة. حيث يعتبر فهم الباحث لهذه األنماط الثالثة مقدمة البد متم

 (.24، 2007منهجية النمذجة )الهنداوي،

 .على العالقات السببية بين المتغيرات المقاسة ـ نموذج تحليل المسار: ينطوي (1)

 لكامنة.ين المتغيرات أو العوامل اعلى العالقات التنبئية ب تنطوي البنائية:ـ النماذج  (2)

ين ين مختلفن متغيرالنماذج العاملية بمختلف أنواعها ال تدرس العالقات بي إن العاملية:ـ النماذج  (3)

إلى  ير معين،و متغنما هي نماذج تحليلية، ألنها تعنى أساسا بتحليل مفهوم معين، أإأو متغيرات مختلفة، و

نية، لمفهوم بأن ل بمعنى يفترض الباحث ؛أنها تشكل قوام أو بنية المفهوم األبعاد أو العوامل التي يفترض

اذج النم ويفترض أن هذه البنية تتألف من مكون واحد، أو مكونين، أو عدة مكونات ويوجد نوعان من

 (152، 2012)تيغزة ، .العاملية

 لتوكيدي(راءات التحليل العاملي اخطوات اختبار النموذج العاملي التوكيدي )إجـ  07

ء ث سواتختلف المراجع في تحديد خطوات اختبار جودة مطابقة النموذج النظري الذي يضعه الباح

 لكبير فياتالف أكان نموذجا عامليا توكيديا، أم نموذجا بنائيا، أم نموذج تحليل المسارات. ورغم االخ

يغزة( اه )تصنيف الذي تبنتحديد عدد الخطوات، وفي توضيح طبيعة كل خطوة إال أننا نميل ونتبنى الت

املي حيث لخص عملية اختبار النموذج النظري المفترض عند توظيف طريقة التحليل الع ه،مراحلب

 التوكيدي في خمس مراحل أساسية )مع تبيان طبيعة كل مرحلة(:

 :هالمرحلة األولى: بناء النموذج وتحديد -

يقصد به توظيف النظريات واألطر النظرية و ،بناء النموذج أو تحديدهأي ، المرحلة األولى التحديد 

والنماذج التنظيرية المناسبة وقدرة الباحث على التنظير في تطوير نموذج نظري عاملي.ومن الضروري 

إضافة إلى استعمال اللغة  ،فهو يعين على التوضيح ،ن تعزز عملية التحديد برسم تخطيطي للنموذجأ

على العامل.وينظم أبعاد التنظير، ويعين على ترجمة ويضفي مسحة جمالية  ،والرموز والمعادالت

)لغة التعليمات  النموذج التخطيطي إلى لغات البرامج اإلحصائية المتخصصة في المعادالت البنائية

وغالبا ما يكون  .وهي من أشهر الحزم المتخصصة في النمذجة بالمعادالت البنائية أموس(ليزرل، حزمة 
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ولعل أهمها افتقار النموذج إلى متغير أو متغيرين أو  ،أخطاء التحديدالنموذج العاملي عرضة لبعض 

متغيرات هامة وجوهرية، لم يتفطن إلى أهميتها الباحث، ولذلك لم يدرجها في نموذجه، أو أن يعاني 

النموذج المفترض من تخمة أو وفرة زائدة في المتغيرات ال تؤدي وظيفة محددة في النموذج، بل قد 

وأخطاء التحديد تمثل تهديدا كبيرا لصدق  .ب دور المتغيرات الهامة الحرجة في النموذجتعرقل أو تحج

النموذج، وتعرقل قدرته على المطابقة، وتقوي من التحيز، وتضخم من أخطاء القياس، ومن أخطاء التباين 

عد ب .من خالل هذا يكون الباحث قد أنجز خطوة وضع النموذج المفترض أو تحديدهوغير المفسر. 

، البد من معالجة قضية تعيين المتعلقة به بارامتراتالالتحديد النظري للنموذج وقبل االنتقال إلى تقدير 

 .النموذج

 (Identification) المرحلة الثانية التعيين: تعيين النموذج -

ير مات غومقارنتها بوحدات المعلو ،يقصد بالتعيين تحديد أو تقدير احتياجات النموذج المفترض

دى توفر وة بمكررة في البيانات )المعلومات المتاحة أو المتوفرة في البيانات(. وتعنى هذه الخطالمت

 العاملي نموذجالمعلومات الكافية في بيانات العينة للتوصل إلى حل وحيد ومحدد للبارامترات الحرة لل

من  رامترة لكل بافإذا افتقر النموذج إلى التعيين مثال يستحيل تقدير قيمة محددة وحيد؛ المفترض

الي ه، وبالتلحال  البارامترات الحرة للنموذج المفترض. فيكون لكل بارامتر عدد كبير من القيم التي تمثل

 يستحيل انتقاء الحل األنسب لكل بارامتر. 

تعدي لكن متى يكون النموذج المفترض يتسم بالتعيين؟ ولكي نعرف كيف نصنف النموذج هل هو م

 التعيين، أو مشبع )معين( أو دون التعيين البد من معرفة ما يلي:

 عامليال للنموذجنتعرف على الطريقة التي تمكننا من إحصاء عدد البارامترات الحرة  -أ

 .المفترض

فوفة ننا من إحصاء )أو عد( عدد العناصر غير المتكررة لمصتعرف على الطريقة التي تمكن -ب

كيدي ملي التوالعا جالنموذبالنسبة للبارامترات الحرة التي تحتاج إلى تقدير في  التباين والتغاير للعينة.

 هي:

 عدد قيم التباين للعوامل الكامنة إذا كانت حرة ولم تقيد بقيمة محددة.)أ(. 

 ات.عدد أخطاء قياس المؤشر)ب(. 

 التغاير أو االرتباط بين العوامل الكامنة.)ج(. 

 عدد تشبعات المؤشرات المقاسة على عواملها الكامنة.)د(. 

 االرتباط بين أخطاء القياس )يفترضه الباحث أحيانا()ه(. 

 تباين المتغيرات التابعة. )ال تعد بارامترات حرة()و(. 

وامل الكامنة، أخطاء قياس المؤشرات( والتشبعات وبالتالي تباين وتغاير المتغيرات المستقلة )الع

)عالقة العامل بمؤشراته( تعتبر بارامترات حرة، ما لم يتم تقييدها)تثبيتها(بقيمة ثابتة معينة لتحديد وحدة 

قياس المتغيرات الكامنة )العوامل أو أخطاء القياس أو البواقي(، أما تباين المتغيرات التابعة )وليس 

قلة( فال تعد بارامترات حرة. باختصار يعبر عن احتياجات النموذج بعدد وحدات المتغيرات المست
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النموذج لتقدير البرامترات. ويقصد بالبرامترات أي شيء غير مقيد بقيمة ثابتة  يتطلبهاالمعلومات التي 

اع يقوم البرنامج بحسابه. ويمكن معرفة عدد برامترات النموذج التي تحتاج إلى تقدير سلفا قبل إخض

النموذج إلى تقدير برامراته عن طريق حزمة أموس أو أي حزمة أخرى تستعمل لهذا الغرض. ويمكن 

 تقدير احتياجات النموذج كما يلي باختصار:

 حساب عدد التباينات للمتغيرات المستقلة سواء أكانت مقاسة أو كامنة.-أوال

ألسهم عدد ا)ت المقاسة أو الكامنة عدد االرتباطات أو التغايرات بين العوامل أو المتغيرا-ثانيا

 .المحدبة(

 عدد المسارات )األسهم المستقيمة وحيدة االتجاه( غير المقيدة.-ثالثا

باين ة التبالنسبة للطريقة التي تمكننا من إحصاء )أو عد( عدد العناصر غير المتكررة لمصفوف-ج

 والتغاير للعينة هي:

 .2[ ÷1المتغيرات أو المؤشرات المقاسة + ]عدد× عدد المتغيرات أو المؤشرات المقاسة 

ها حتاج إليلتي يوالتي تمثل كم المعلومات ا ،بعد أن نقوم بإحصاء عدد البارامترات الحرة في النموذج

وم نق، يقيةألمبرالنموذج الختبار صحته، وتحديد كم المعلومات غير المتكررة أو المتوفرة في البيانات ا

لى عد ذلك إبنتقل أي ن؛ حدات المعلومات غير المتكررة المتوفرة في البياناتبمقارنة احتياجات النموذج بو

جات ي درأ ،ويفضل أن يكون النموذج متعدي التعيين ،حساب درجات الحرية لمعرفة نوع تعيين النموذج

اوي ، وتسعلما بأن درجات الحرية تكون سالبة عند وجود نموذج مفتقر للتعيين ،الحرية تكون موجبة

لنموذج اتالي ما إذا كانت سالبة )وبال ،ولمعرفة عدد درجات الحرية .ندما يكون النموذج مشبعاصفرا ع

وم نق ،يين(التع معين( أو تساوي صفرا )وبالتالي النموذج مشبع( أو موجبة )وبالتالي النموذج متعدي رغي

ي رة فر المتكربطرح عدد البارامترات الحرة التي أحصيت في النموذج النظري من عدد العناصر غي

 العالقة ستعملنأي  مصفوفة التباين والتغاير للعينة )عددوحدات المعلومات المتوفرة في بيانات العينة(

 :البسيطة

 لعينةأو ا عدد درجات الحرية= عدد القيم غير المتكررة لتباين وتغاير مصفوفة المؤشرات المقاسة

 عدد البارامترات الحرة للنموذج المفترض.

ساطة غير بنموذج دون التعيين أو بكل ( Under-identified)االفتقار إلى التعيين حالة(. 1)

 معين.

 ذج نتيجةه النموحالة التساوي بين ما هو متوفر في البيانات من وحدات المعلومات وبين ما يحتاج(. 2)

(، Saturated Just-identified) ويسمى النموذج في هذه الحالة بالنموذج المشبع ،عدد البرامترات الحرة
صاد لى االقتتقر إوتكون المطابقة تامة مع البيانات. ويفضل تالفي هذا الوضع رغم أنه ايجابي غير أنه يف

ة تيجة كثردير نفي التنظير، أو اإلفراط في العالقات )االقتصاد في عدد البرامترات التي تحتاج إلى تق

 العالقات(.

رات الحرة( أقل مما هو متوفر في البيانات وهذا الوضع حالة احتياجات النموذج )عدد البرامت(. 3)

تحديد ( Over-identified): األمثل ويدعى النموذج في هذه الحالة بالنموذج المعين أو المتعدي التعيين
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وحدة قياس للمتغيرات الكامنة، األمر الثاني في هذه المرحلة الثانية تحديد وحدة قياس لمتغيرات النموذج 

ت المستعملة هي مفاهيم تفتقر إلى وحدة قياس، ويتم تحديد وحدة القياس لهذه المفاهيم أو ألن المتغيرا

 العوامل الكامنة بطريقتين:

 .تثبيت إحدى التشبعات على العامل بقيمة ثابتة )القيمة واحد( -

 .هتثبيت تباين العامل بقيمة ثابتة تساوي الواحد الصحيح بدال من تثبيت إحدى تشبعات -

 (:Estimation) الحرة حلة الثالثة: طريقة تقدير البرامتراتالمر -

ن أبحيث  ،جلنموذاطريقة االحتمال األقصى فوظيفة التقدير إيجاد قيم عددية لهذه البرامترات الحرة في 

 ة جدا منقريب تكون مصفوفة البيانات المشتقة من النموذج )مصفوفة التباين والتغاير للنموذج المفترض(

يد غي أن يعي ينبينة، أي من مصفوفة التباين والتغاير للعينة التي تمثل اإلطار المرجعي الذبيانات الع

ر من تقدي لهدفاإن  .لكي يكون نموذجا نظريا متطابقا مع بيانات العينة ،النموذج المفترض إنتاجها بدقة

ة صفوفمعناصر  قيم البارامترات الحرة للنموذج المفترض الوصول إلى أقصى تقليص للفروق بين قيم

قترب االنموذج  أنلى عالتباين والتغاير للعينة، بحيث أنه كلما تقلصت المسافة الفارقة بينهما كلما دل ذلك 

وفيق أو ل التكثيرا من تمثيل بيانات العينة، وتدعى هذه الطريقة ) الطريقة الرياضية الرقمية (بدوا

ر دالة لتقديبحيث أن لكل طريقة في ا ،ارامتراتوتختلف هذه الطرق باختالف طرق تقدير الب ،المطابقة

تقوم   ألقصىتوفيقية خاصة بها، وتوفر الحزم اإلحصائية المختصة عدة طرق للتقدير،طريقة االحتمال ا

 عل جملة من االفتراضات وهي: 

 كبيرا. ةيجب أن يكون حجم العين -أ

يه أو يجب أن تكون مؤشرات النموذج ذات مستوى قياس متصل )أي أن تكون فتر -ب

 .نسبية(

 عتدل،مينبغي أن يكون توزيع درجات المؤشرات المقاسة في النموذج ذات توزيع متعدد  -ت

الة دنجزها ال يؤثر في دقة التقديرات التي ت انحراف بسيطاالمع اإلشارة إلى أنه إذا كان هنا 

 ونظرا ألهمية خصائص طريقة االحتمال األقصى، يوصي بعض المتخصصين. االحتمال األقصى

ة في حالة عدم توفر بعض مسلمات هذه الطريق يوف األحوال.باستعمال هذه الطريقة في جميع 

قريره في ت البيانات، يمكن اللجوء إلى نتائج الطرق األخرى البديلة في التقدير، ويورد الباحث

حتمال الاريقة تلخيصا لنتائج الطرق البديلة في التقدير في حالة اختالفها أو تناقضها مع نتائج ط

 .األقصى

صة )إذا لمتخصوتجدر اإلشارة أن طريقة تقدير البارامترات االفتراضية التي تستعملها أغلب الحزم ا

وتزود هذه  لم يعين المستعمل طريقة أخرى(، تتمثل افتراضا أو تلقائيا في طريقة االحتمال األقصى.

عدد في ي المتخاصية التوزيع الطبيعقة مستعملها بتقديرات دقيقة لبارامترات النموذج عند توفر يالطر

 تعاد بيناالب البيانات، وتحتفظ بدقة أدائها )تقديرات للبارامترات( حتى في حالة وجود قدر معتدل من

 توزيع الدرجات عن التوزيع الطبيعي.

بعد أن تعرفنا على طرق تقدير بارامترات النموذج فمن الضروري أن نتعرف في الخطوة الموالية 

بمعنى هل النموذج المفترض الذي يتكون من العالقات التي تم قياسها وتقديرها  ،ت المطابقةعلى مؤشرا
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وبالتالي فهو يتمتع بمطابقة جيدة للبيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في  ،يمثل بيانات العينة

 المفترض؟البحث، أو ال يمثل بيانات عينة الدراسة، األمر الذي يدل على عدم صحة النموذج 

المرحلة الرابعة: اختبار جودة مطابقة النموذج عن طريق مؤشرات  -

 (:Testing)المطابقة

يقصد بالمطابقة إلى أي حد استطاع النموذج أن يوظف كافة المعلومات التي تنطوي عليها  

  نها. ا عكثير البيانات األصلية، أو إلى أي حد تمكن النموذج من تمثيل بيانات العينة بحيث لم يبتعد

 مؤشرات مطابقة النموذج:ـ 08

 خداماوهناك عدة تصنيفات ولعل التصنيف األكثر است ،اقترحت مؤشرات عديدة لتقدير المطابقة

عات مجمو وشيوعا التصنيف الذي يقسم مؤشرات المطابقة على اختالفها وتباينها إلى ثالث أصناف أو

 كبرى وهي:

 (Absolute Fit indices) لقةالمجموعة األولى: مؤشرات المطابقة المط  

 . سميت مطلقة ألنها ال تقوم على مقارنة مطابقة النموذج المفترض بنماذج أخرى مقيدة  

 /Comparative Fit Indices)المجموعة الثانية: مؤشرات المطابقة المقارنة أو التزايدية

incremental Fit Indices) 

رض المفت ي في المطابقة التي يتمتع بها النموذجوهي المؤشرات التي تقدر مقدار التحسن النسب 

لب في ويتمثل النموذج القاعدي في الغا (.Baseline model) )نموذج الباحث( مقارنة بنموذج قاعدي

أو  (Independent Model) النموذج ذي المتغيرات المستقلة، ويدعى اختصارا بالنموذج المستقل

ستوى مالمتغيرات المالحظة على باينات ى افتراض أن ت( الذي يقوم علNull modelنموذج العدم )

 المجتمع تساوي صفرا أو منعدمة وال تبقى إال قيم تباين هذه المتغيرات.

 (Parsimony Correction Indicesالمجموعة الثالثة: مؤشرات تصحيح االفتقار لالقتصاد )

 أو المؤشرات االقتصادية

ة " ومؤشر جذر متوسط مربعات البواقي المعياريوتختلف هذه المؤشرات عن مؤشر "مربع كاي

(SRMR وغيرها بانطوائها على دالة عقابية )Penalty Function مترات عند تحرير أو إضافة بارا

لوضع احرة للنموذج بدون جدوى، أي بدون أن يرافق ذلك تحسن في مطابقة النموذج المفترض. وهو 

 لى تقديرإحتاج تأو البارامترات الحرة غير المقيدة التي  الذي يسمى باالفتقار لالقتصاد في المتغيرات

poorparsimonie. 

 (:modificationالمرحلة الخامسة: تعديل النموذج) -

د ولفحص مواطن الخلل في مواقع موضعية في النموذج المفترض، أو خلل في جزء أو عنصر )ق

 ان: يكون عالقة أو بارامتر أو غيره( من عناصر النموذج، توجد طريقت

 طريقة فحص البواقي -

 (286، 2012وطريقة فحص مؤشرات التعديل، التي توفرها كل الحزم اإلحصائية. )تيغزة،  -
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  ويُعدل النموذج لعدة أسباب منها:

درة قد من أن بعض المسارات أو العالقات بين األخطاء أو بين العامل والمؤشرات المقاسة قد تزي

 تقديرها ل ليتمقدرة على المطابقة، ولذلك تضاف في ضوء مؤشرات التعديالنموذج على التفسير، وبالتالي 

 في النموذج المعدل.

اسة( المق بعض البواقي بين مصفوفة البيانات للعينة )مصفوفة التغاير والتباين بين المتغيرات 

 برامترات.العض بومصفوفة البيانات المشتقة من النموذج كبيرة مما يدل على التباعد بين المصفوفتين في 

 ت، والتيتشبعابعض العالقات تكون غير دالة سواء أتعلق ذلك بتباين خطأ المؤشرات المالحظة، أو ال 

 قد تكون دالة لكن منخفضة الشدة، وقد يعمل على حذفها أحيانا.

بطة ل المرتعبارة عن فكرة مبدئية، تربط بين الظاهرة موضع الدراسة والعوام الفرضية:ـ تعريف 09

إلشكالية ( أو هي: إجابة احتمالية لسؤال مطروح في ا84، 1981و المسببة لها. )محمد محسن، بها أ

 ( 2002وخضع لالختبار سواء عن طريق الدراسة الميدانية أو النظرية. )رشيد زرواتي، 

رض أو ل الفوتعتبر بمثابة العقد الذي يعقده الباحث مع نفسه للوصول إلى النتيجة المؤكدة لقبو

لفحص. لويستحسن للفرض أن يحتوي على عالقة بين متغيرين أو أكثر. ويجب أن تكون قابال رفضه، 

القة بين ( وتكون جملة أو عدة جمل تعبر عن إمكانية وجود ع1999)عمار بوحوش ومحمود الذنيبات، 

 عامل مستقل وآخر تابع.

 ـ مصدرها  10

 وع البحث. البحوث والدراسات والنظريات السابقة التي تعرضت إلى موض 

  .المالحظات العامة التي تجمع وتتعلق بموضوع البحث 

  .البيانات واإلحصاءات التي تم جمعها حول موضوع البحث 

 .الخبرة الشخصية للباحث ومجال تخصصه 

   .الخيال العلمي للباحث 

  .الخبراء من الباحثين والممارسين الفعليين 

 

 ـ خصائص الفروض العلمية: 11

 يحدد بوضوح ودقة مع استخدام كلمات بسيطة كلما أمكنالوضوح واإليجاز : 

  .عدم التناقض: ال تتناقض مع الحقائق العلمية التي ثبت التحقق منها 

 بين . الشمولية: يجب أن يعتمد الفرض على الحقائق الجزئية مع االرتباط بينها و

 النظريات المتوصل إليها.

 ة لعابرخبرات الذاتية أو الموضوعات ااالستناد على أسس نظرية: أي ال يعتمد على ال

 غير الموضوعية.

 .التحديد: يتم فيه تحديد مدى العالقة أو الفرق بين متغيرين 
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  عدم التحيز: يجب عدم التحيز لفرض معين على حساب الفروض األخرى، أو رفض

 الباحث نتائج تناقض الفروض.

  بر. نحتاج إلى زمن أكالقابلية لالختبار: تجنب القضايا التي يصعب اختبارها أو 

 ـ أهمية الفروض العلمية: 12

 .توجه جهود الباحث إلى المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع بحثه 

 .تحدد اإلجراءات واألساليب المناسبة الختبار مشكلة البحث 

 .تساعد الباحث في الكشف عن العالقة بين الظواهر موضوع بحثه وتفسيرها 

 لظواهر وإيجاد تفسيرا أكثر شمولية. تستخدم كأداة عقلية لفحص ا 

 توجه الباحث إلى نوع المعلومات التي يجب أن يبحث عنها بدال من تشتت جهوده . 

  تت  تتشالتزود الباحث باإلطار الذي ينظم حوله البيانات المرتبطة بمشكلة بحثه، حتى

 جهوده.

 ـ أهداف الفرض العلمي:  13

 ي.يفيد في اإلثراء المعرفي والنمو العقل 

  .يمكن أن يرقى إلى نظرية أو قانون بزيادة صحته 

 .يعتبر أساسا تتفرع عنه أوجه جديدة للبحث في اتجاهات مختلفة 

 قه إنقد يحفز باحثين آخرين على تطويره أو يدفعهم إلى معرفة أسباب عدم تحق 

 لم يتحقق.

 ـ أنواع الفرضيات العلمية:  14

 ( إلى:20( و)منى األزهري: 432وعالم: تصنف بعض الدراسات الفروض بصفة عامة )أب

ؤال عة للسعبارة مؤكدة تتنبأ بإحدى نتائج البحث، أي تحديد اإلجابات المتوق (. فروض بحثية:1)

 البحثي وهي نوعان: 

 تشير إلى طبيعة العالقات )نوعيتها( بين المتغيرات ـ فرضيات موجهة: 

 ين المتغيرات من عدمه. تشير الى وجود عالقة أو فرق ب ـ فرضيات غير موجهة:

 ن:تحدد العالقة بين المتغيرات في توزيعات المجتمع، ولها صيغتا(. فرضيات إحصائية: 2)

 فرض إحصائي تحت االختبار. (:0Hفروض الصفرية ) -

ض : وهو المقابل المنطقي للفرض الصفري، ويبقى قائما عند رف(1Hالفرض البديل ) -

 الفرض الصفري.

وضع مس جيد أو توقع معقول للنتيجة التي سوف تتوصل إليها التجربة حد(. فروض تجريبية: 3)

 الدراسات.
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 ـ التطبيق الميداني للدراسة: 15

ط بعة متوسنة راتوجد آثار مباشرة دالة بين مفهوم الذات األكاديمي لدى تالميذ الس المثال المأخوذ:

طوات ل الختحليل المسار من خال وعوامل التوجيه الوالدي. للتحقق من هذه الفرضية احصائيا نستخدم

 التالية: 

ل على تحليالله النفترض من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة نموذجا سببيا يتم من خ (.1)

 النحو التالي: 

 

 

 

ه )التوجي مستقلةيتم حساب أوزان االنحدار المعيارية من تحليل االنحدار المتعدد للمتغيرات ال .(2) 

ين لى الشكلحصل علمتغير التابع )مفهوم الذات( لتالميذ الرابعة متوسط )ذكور، إناث(. فنالوالدي( على ا

 اآلتيين حسب الجنس:
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 (.1973( )كيرلنجروبدهوزر، 0.05نحذف المسارات التي تقل قيم معامالتها عن ) (.3) 

ر ت المساعامالمدير قيم . أعيد حساب أوزان االنحدارات المعيارية من تحليل االنحدار المتعدد لتق(4)

ئيين ين النهالمعدلالجديد )المعدل( في النموذج السببي بعد الحذف. والشكلين التالين يوضحان النموذجين ا

 على عينتي الذكور واالناث.
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فهوم ملتحديد  لمعدلوالجدول التالي يبين المقارنة بين التباين المشترك في النموذج األساسي والنموذج ا

 للذكور واالناث.الذات 
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 ( يوضح العالقة بين النموذجين لتحليل المسار بين فئتي العينة09جدول )

 

  النموذج األساسي النموذج المعدل

 العينة
عدد المتغيرات 

 المتنبئ بها

2R  عدد المتغيرات

 المتنبئ بها

2R 

3 0.03

1 

 الذكور 0.031 7

5 0.03

4 

 االناث 0.034 7

خيرين ين األين السببين األساسين لعينتي الدراسة )ذكور، إناث( الموضحين بالشكلبمقارنة النموذج

 يتضح ما يلي:

لسالب إلى أنه (. ويشير ا-0.17للقدرة العقلية أكبر أثر مباشر دال على مفهوم الذات لدى الذكور )

تحديد  نه ذاكوكلما زادت نسبة ذكاء الفرد كلما اتجه إلى أن يكون سلوكه ذا تحديد خارجي أكثر من 

ارجي خمؤثر كداخلي. أما عند اإلناث فإن التدعيم الوالدي له األثر الواضح في تحديد سلوك البنت 

 (.-0.33مفهوم الذات األكاديمي. )

 الخالصة: 

ر ات غيالنموذج قبل التعديل غير مطابق، لكن بعد التعديل أصبح مطابقا بعد ازالة المتغير

لعالقات شبع اتقة سببية ضعيفة. أما بعد التعديل فأصبح مطابقا، وزاد المشبعة، والتي حازت على عال

ى ( وهو دال عل0.031( و )40.03( محصورا بين: )2R( وهو ممتاز. و )SRmR= 0.08القوية )

 جودة المطابقة. 

ب )األ وهذا يدل على وجود عالقة سببية مباشرة بين إثبات الذات والتحصيل والدعم الوالدي

 ث في االتجاهين الداخلي والخارجي.نار واإلواألم( للذكو

 المصادر والمراجع: 

ئية باستخدام ( النمذجة بالمعادلة البنا2018أيمن سليمان القهوجي وفريال محمد أبوعواد ) -1

 برنامج اموس، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع.
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االدارة  في( منهجية النمذجة بالمعادلة البنائية 2007الهنداوي، فتحي ياسر المهدي، ) -2

 .40التعليمية، مجلة التربية والتنمية، مصر، العدد 

 كاظم احسان جواد )د. ت( كيفية استخدام التحليل العاملي في البحوث النفسية -3

 ة.واالجتماعية. دراسة إحصائية لتعزيز خدمات الصحة النفسية في العراق، وزارة الصح

، مكتبة األنجلو 3ي، ط( أصول البحث االجتماع1981عبد الباسط محمد محسن ) -4

 المصرية، 

، ( مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث1999عمار بوحوش ومحمود الذنيبات ) -5

 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

صر، ( البحث التربوي والنفسي، دليل تصنيف البحوث، م2011سمية علي عبد الوارث ) -6

 مكتبة االنجلو المصرية.

، 1ية، ط( البحث العلمي، أساسياته النظرية وممارساته العمل2000رجاء وحيد دويدري ) -7

 دمشق، دار الفكر. 

( تدريبات منهجية على منهجية البحث العلمي في العلوم 2002رشيد زرواتي ) -8

 ، الجزائر، دار هومة للنشر.1االجتماعية، ط

 ما( التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي مفاهيمه2012تيغزة محمد، بوزيان ) -9

 األردن.   ، دار المسيرة للنشر والتوزيع،1(، ط (Lisrelوليزرل(spss)ومنهجيتهما بتوظيف حزمة 

ي تقدير قته فتيغزة محمد بوزيان )د.ت( البنية المنطقية لمعامل" ألفا كرو نباخ"، ومدى د -10

ملك ة الجامع الثبات في ضوء افتراضات نماذج القياس. المملكة العربية السعودية، كلية التربية

 سعود.

ي البحوث. ف( اختبار صحة البنية العاملية للمتغيرات الكامنة 2011تيغزة محمد بوزيان ) -11

 منحى التحليل والتحقق مركز بحوث كلية التربية عمل علمي محكم جامعة الملك سعود.

12- Ersberger, Scott et al., (2003)” structural equation modeling: introduction” New 

York, Cambridge university press. 

 

 


