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:الفرضيات ا2رتباطية:  ثانيا
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فرضية ارتباطية مركبة
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 في المتمثلة االجتماعي الذكاء مھارات بين ارتباطية عالقة توجد  ـ

 االنفعالي، والضبط االنفعالية، والحساسية  االنفعالي، التعبير
 والمرونة الطالقة في المتمثلة االبتكاري التفكير قدرات وبين

 التفاصيل أوElaboration واالستفاضة  واألصالة
.للمشكالت والحساسية
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 التعليمي الضغط أبعاد بين  موجبة عالقةارتباطية توجد  ـ    

 عبئ الدور، غوض الدور، صراع :الرياضيات لمدرسي
 العالقات اضطراب اإلشراف سوء ، الحوافز ندرة الدور،

 واألعراض واالكتئاب القلق :اإلجھاد بأبعاد الوظيفية
.الوظيفي  بالرضا سالبة ارتباطية وعالقة السيكوسوماتية

 ا غموض الدور، صراع :الوظيفية الضغوط ازدادت كلما أو  ـ   
  اإلشراف، سوء ، الحوافز ندرة الدور،  عبئ  لدور

 واالكتئاب القلق  مستوى ارتفع ؛ الوظيفية العالقات اضطراب
   الرضا مستوى وانخفض  ،السيكوسوماتية واألعراض

.الوظيفي
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 المھارات متغير بين ارتباطية عالقة توجد ـ

 قدرات أو متغيرات وبين  االجتماعية،
 الطالقة في المتمثلة اإلبداعي التفكير

 واالستفاضة  واألصالة والمرونة
)Elaboration ( التفاصيل أو 

.للمشكالت والحساسية
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 متغير بين موجبة ارتباطية عالقة توجد  ـ

 أو متغيرات وبين  االجتماعية، المھارات
 في المتمثلة اإلبداعي التفكير قدرات
 واالستفاضة  واألصالة والمرونة الطالقة

)Elaboration ( التفاصيل أو 
.للمشكالت والحساسية
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:الفرضيات الفرقية:  ثانيا
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فرضية فرقية مركبة

))))��'
!" ��& =� �78>?� @A& B/�C� ��D��" �������'
!" ��& =� �78>?� @A& B/�C� ��D��" �������'
!" ��& =� �78>?� @A& B/�C� ��D��" �������'
!" ��& =� �78>?� @A& B/�C� ��D��" �����((((

 ��� 3� �� !" ��E�" ��7�� ����� ��� 3� �� !" ��E�" ��7�� ����� ��� 3� �� !" ��E�" ��7�� ����� ��� 3� �� !" ��E�" ��7�� �����
����������������

 للمشك8ت، حساسية أكثر الطالبات  ،

 وأكثر ، الحضور على مواظبة وأكثر

 عن رضا وأعلى للوقت، تنظيما

   للمحاضرات، مذاكرة وأكثر الدراسة،

    .الط8ب من مبادرة، أو مبادأة وأقل
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 متغير في والطالبات الط8ب بين فروق توجد

 المواظبة ومتغير للمشك8ت، الحساسية

 ومتغير المذاكرة، ومتغير الحضور، على

 الوقت، إدارة ومتغير المبادرة، أو المبادأة

.الدراسي الرضا ومتغير
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:فرضية العالقات غري املباشرة وقد تعترب مناذج بسيطة
و التفاعليةmoderating، والمعدلة mediatingالوسيطية

ٔ
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أنواع من التنظير تتوسط الفرضيات والنماذج



أنواع من التنظير تتوسط الفرضيات والنماذج
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من فسيفساء الفرضيات إلى النموذج



الفروق بين الفرضيات والنماذج

 في الواقع في المتغيرات سلوك مضاھاة على قدرة أكثر النماذج•
.)الع8قات من شبكة( .وتمفصلھا وتقاطعھا تفاعلھا

 غير الع8قات -  المباشرة الع8قات إلى باZضافة -  النماذج تنطوي•
 أو التفاعل وع8قات ،الوسيطية الع8قات أمثلتھا من . المباشرة
.المشرطة أو المعدلة الع8قات

 مقارنة النموذج في الواحد المتغير بھا يضطلع التي الوظيفة مرونة•
 ،وسيطيا ومتغيرا مستق8، متغيرا المتغير نفس يكون فقد .بالفرضية

.الوقت نفس في تابعا، ومتغيرا

 أن حين في القياس خطأ من المتغيرات تصفي خاصة البنائية النماذج•
 في بما المتغيرات )معلومات( تباين بكامل تحتفظ جميعھا الفرضيات

 من يخلو المتغير أن وتفترض .القياس خطأ عن الناتجة المعلومات ذلك
.متغير كل قياس عن الناتجة ا�خطاء



نموذج بنائي





 عملياأنواع النماذج 
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النموذج العاملي ا�حادي البعد



بين النموذج العاملي ا�ستكشافي والنموذج العاملي التوكيدي  



)الھرمي(النموذج العاملي التوكيدي من الدرجة ا�ولى ومن الدرجة الثانية 
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 منوذج حتليل املسار يبني العالقات بني العوامل غري الكامنة
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نموذج بنائي



نموذج بنائي



والبنائية وتحليل المسارات العامليةمنطق اختبار النماذج 

:منطق اختبار الفرضيات•
ضرورة وجود د2لة إحصائية لرفض الفرض الصفري وبالتالي قبول فرضية البحث علما بأن    

. التحليل اZحصائي 2 يختبر فرضية البحث بل يختبر الفرض الصفري

:منطق اختبار النماذج•
فوجود . ليست في صالح صحة النموذج) كاياستعمال مربع (وجود د2لة إحصائية        �

د2لة إحصائية معناه أن النموذج 2 يعيد إنتاج البيانات القريبة من البيانات ا�صلية، 
.وبالتالي 2 يمثل البيانات، ولذلك يرفض النموذج

عدم وجود د2لة إحصائية تكون في صالح النموذج وتدل على أن النموذج يمثل       �
.المحتواة في بيانات العينة) التباين (المعلومات 



منطق اختبار النماذج

.الذي يجب أن يكون غير دال إحصائيا كايمربع  -أو2•

2 تقوم على د2لة (مؤشرات المطابقة العملية غير اZحصائية  -ثانيا•
:وتنطوي على ث8ث مجموعات) إحصائية

Absolute Fit indicesمؤشرات المطابقة المطلقة  :المجموعة األولى–

 / Comparative Fit Indices  التزايديةمؤشرات المطابقة المقارنة أو : المجموعة الثانية–

incremental Fit Indices

أو  Parsimony Correction Indicesمؤشرات تصحيح االفتقار لالقتصاد : المجموعة الثالثة–
المؤشرات االقتصادية



بعض مؤشرات المطابقة 

 Root Mean Square Error of Approximation لمتوسط خطأ ا�قتراب التربيعيمؤشر الجذر •

(RMSEA)

. Comparative Fit Index (CFI) ومؤشر المطابقة المقارن•

(TLI)  لويس تاكرـمؤشر • Tucker-Lewis Index  

Non-Normed أو مؤشر المطابقة غير المعياري• Fit Index (NNFI) 

،  Root Mean Square Residual (SRMR) ومؤشر جذر متوسط مربعات البواقي المعيارية•

، GFI( Goodness-of-Fit Index(ومؤشر حسن أو جودة المطابقة •

Akaike  �يكيكومؤشر محك المعلومات • Information Criterion (AIC) ،

Expected Cross-Validation Index (ECVI) ومؤشر الصدق التقاطعي المتوقع•



آليات اختبار النموذج:  نموذج بنائي





نموذج توكيدي يوضح 
عوامل التفكير الناقد


