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Mixed methodology and structural equation modelling in research
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محتوى العرض
المنهج المختلط Mixed methodology
المفهوم ،التصاميم ،مدى االنتشار

مثال عىل المنهج المختلط

بيانات نوعية ،بيانات كمية ،بيانات طولية

نمذجة المعادالت البنائية Structural Equation Modelling – SEM
النموذج المفاهيمي ،التحليل العاملي التوكيدي ،النموذج البنائي

مثال عىل SEM

دراسة مجموعة من العالقات بين ُمتغيرات تربوية ونفسية
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المنهج المختلط Mixed methodology
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المفهوم ،الأنواع ،نسب وإحصائيات

المفهوم
هو أسلوب بحثي يستخدمه الباحث عندما يخلط أو يدمج بيانات كمية مع بيانات نوعية،
أو عندما يستخدم عدد من التقنيات أو األدوات البحثية في دراسة واحدة  ...ويستخدم
المنهج المختلط لالستقراء ،لالستكشاف ،لالستنتاج ،للتأكيد ،للتفسير ،للتنبؤ ،ولبناء أو
اختبار نظرية.
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تصاميم المنهج المختلط

هناك أكثر من  35تصميم ُمختلف للمنهج المختلط ،ولكن من الممكن تحديد ثالث سمات
رئيسية لتصنيف تصاميم المنهج المختلط وهي:

 .1مستوى الدمج (كلي أو جزئي).
 .2وقت التطبيق (متتابع أو متزامن).
 .3مستوى السيادة (أن كان لكل أسلوب نفس القيمة أو أن أحدهم تغلب قيمته على
األخر).

مدى االنتشار
خالل الفترة من  2005و  2010كان المنهج الكمي هو األكثر انتشارا في األبحاث التربوية
مقارنة بالمناهج واألساليب البحثية األخرى ،وقد كان المنهج المختلط األقل انتشارا.
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مثال عىل المنهج المختلط
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استراتيجيات التعلم وعلاقته بمتغيرات أخرى لدى طلبة الجامعة

ُ
المقابالت الشخصية
األساتذة (ثم) الطلبة (ثم) األهل

ُ
نشاط المذكرات
للطلبة فقط

( 10أسابيع)

( 10أسبوع)

بناء وتطبيق استبانة ذات أسئلة ُمغلقة
لعينة مسحية من الطلبة وفق البيانات النوعية المتحصلة
( 20أسبوع)
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ُ
مقابلة شخصية
ُ
لما بعد نشاط المذكرات
للطلبة فقط
(أسبوعي)

بعد 18
شهرا

األسئلة الالحقة
للطلبة فقط
(أسبوعي)
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Data Trip
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نمذجة المعادالت البنائية
Structural Equation Modelling – SEM
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المفهوم ،الخصائص ،الإجراءات

المفهوم

هي مجموعة من االستراتيجيات اإلحصائية المتقدمة في تحليل البيانات الكمية التي تستخدم
دفعة واحدة بهدف اختبار صحة نموذج نظري (شبكة من العالقات بين عدة متغيرات).

الخصائص
.1
.2
.3
.4
.5

تستعمل الختبار العالقات بين المتغيرات من منظور توكيدي وليس استكشافي.
غالبا ما تستهدف اختبار صحة النماذج التي تنطوي على عالقات بين متغيرات كامنة.
تصفي المتغيرات الكامنة من خطأ القياس أو البواقي .Residuals
تمكن المعادالت البنائية من نمذجة أخطاء القياس أو البواقي.
تشمل أساليب إحصائية قوية مثل (تحليل االنحدار المتعدد ،Multiple Regression
االرتباط الزمري  ،Canonical Correlationتحليل التغاير المتعدد Multiple Covariance
 ،Analysis of Varianceوتحليل التباين المتعدد .)Multiple Analysis of Variance

اإلجراءات

 .1وجود نموذج مفاهيمي .Conceptual Model
 .2اختبار نموذج القياس .Measurement Model
 .3اختبار النموذج البنائي .Structural Model
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SEM مثال عىل
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النموذج المفاهيمي
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النموذج البنائي

Model fit indices 2[df]=2584.391[869]; p<.001; CFI=.912; TLI=.904; RMSEA[90% CI]= .033[.032-.035]; SRMR=.046
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أسئلة؟
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