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 منهجية النمذجة باملعادلة البنائية 
 يف حبوث اإلدارة التعليمية وتطبيقاتها  

 د. ياسر فتحي الهنداوي املهدي أ.

 مقدمة
وانطالقا يقاس بمدى تطور مناهجه ووسااااااااااا له     من فروع المعرفةرع العلمي ألي فالتطور  إن 
المن جياااا   علم  تطور  فااا ن    من ذلااا  الااادلون علا تطو ر  إم باااالعمااا   اإلدارة التعليمياااة لن تتااا تا 

  الدقة والموضاااااااااو ية بتسااااااااام  ت  علا نحوظواهره  ومعالجة راساااااااااة  د من  باحثيهكن ّ  موالوساااااااااا   التي ت  
 . في هذا المجال  نتا جالالثقة بمن  مز دإلا    يتؤدبما    العلمي  البحثفي   المنشودة

أدى تطور الفكر اإلداري التربوي وظ ور اإلدارة التعليمياة أا حاد المجاام  التطةيلياة لعلم وقاد  
اإلدارة إلا تعدد ميادتن ومجام  البحث في اإلدارة التعليمية  واقتضااااااا ذل  البحث باسااااااتمرار عن 

ظواهر ومشااااااااااااااعال  اإلدارة التعليمياة    لادراسااااااااااااااة ومعاالجاة  وعاةمتعاددة ومتن  من جياا  ومادا ا  بحثياة
 . المختلفة
بعيادا عماا يمعن أن يحققاه تطو ر المن جياا  المسااااااااااااااتخادماة في مجاال اإلدارة التعليمياة من و 

وتشاااابع ا في عالقا  متدا لة   ذات ا  اإلدارة التعليميةظواهر   ف ن تعقد  العلم   ذا لنضاااج  المز د من ال
  فرض علا الباحثين في هذا المجال ر المجتمعية األ رى؛  غيرها من الظواه  ما بين ا أو معساااااوا   ي
المتعددة والعالقا    اإلدار ةعلا معالجة المتغيرا     ةقادر   ةب من جييلاأساااااااااااااعن باساااااااااااااتمرار    البحث

   المتشابعة القا مة بين ا معا وفي وقت واحد بصورة موضو ية. 
تضااااااها يساااااتطيع  قمية  وبماإلدارة التعلي نمن جية في ميداالنمذجة من المساااااتحدلا  الوتعتةر  

المراد   اإلدار اااة التربو اااة  العاااالم الحليقي أوالواقعي للظااااهرة  مع  التعاااامااا   التربوي  البااااحاااث واإلداري 
 (1) التخطيط ل ا أو تحر ع ا إلا الوضع المستقةلي المست دف. 
ب أو من جيا   اليساااااب ذل  أن تتم    معنو والحليقة أنه يمعن إجرا  النمذجة للظواهر المختلفة  

بالمعادلة الةنا ية أ ساااااالون أكثر فعالية في معالجة   النمذجةمن جية    متعددة  وفي هذا اإلطار تظ ر
التي    النظر ة من  الل تصااااااميم وا تبار النماذ متعددة المتغيرا  وذل     اإلدارة التعليميةمشااااااعال   

اإلدار ة اهر  و للظوموضاااااااو ية    سااااااايرا أكثر  اااااااموموتقدم تف    أميا  تصاااااااة العالقة بين هذه المتغيرا 
 التربو ة. 

علم اإلدارة  علا   ةقاصاااااااااااار   تليساااااااااااا  بالمعادلة الةنا ية  وحليقة األمر أن اسااااااااااااتخداما  النمذجة
  ا  في تخصااصااا  بحثية متنوعة حيث يسااتخدم -حدتًثا وعلا نحو واسااع   -سااتخدم  توإنما    التعليمية

اإلدارة  وباااحثو  التربو ون  و تماااع   جمااا  النفو وامقتصااااااااااااااااادتون  وعلمااا  الةيولوجي والطااب  وعلام
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  المتغيرا .أساااالوًبا أكثر فعالية في معالجة الةيانا  والتحليال  التطةيلية متعددة   االتسااااو ص بوصااااف و 

(2)  

 مشكلة الدراسة
  وبيان   النمذجة بالمعادلة الةنا يةلقا  الضااااااااو  علا من جية  إتتحدد مشااااااااعلة هذه الدراسااااااااة في  

 دراسا  اإلدارة التعليمية. بحوث و ي   ا فة استخدامأيفيو   أهميت ا  
وتثار بصااااادد هذه المشاااااعلة مجموعة من األساااااالة التي تحاول الدراساااااة الحالية اإلجابة عن ا   

 وهي أما تلي: 
 في اإلدارة التعليمية؟لنمذجة النظر ة ل األسوما   -1
 ؟النمذجة بالمعادلة الةنا ية  من جيةما    -2

 في ميدان اإلدارة التعليمية؟   ةعادلة الةنا يلمالنمذجة با يةمن جاستخدام  وحدود  ما مجام    -3
 في ميدان اإلدارة التعليمية؟  النمذجة بالمعادلة الةنا ية  من جيةكيف يمعن تطةيص   -4

 هدف الدراسة
تتمث  هدف الدراساة الحالية في التعر ف بمن جية النمذجة بالمعادلة الةنا ية أمن جية بحثية  

 دراسا  اإلدارة التعليمية. ةيق ا في بحوث و تطة استخدام ا و ومجام  استخدام ا وأيفي
 منهج الدراسة وخطواتها:

  ا من حيث التعر ف ب   ةالبحثي  المن جية  هتتبع الدراساااااااة المن ج الوصااااااافي في عرضااااااا ا ل ذ
 هذا امستخدام في ميدان اإلدارة التعليمية.   ومتطلبا   ومجام  اوأيفية استخدام 

 ا  التالية: وتسير الدراسة طبقا للخطو 
 . في اإلدارة التعليمية  وأهميت االنمذجة   عةيةط -1
 . اوتطوره  النمذجة بالمعادلة الةنا ية  من جيةالتعر ف ب   -2
 . في ميدان اإلدارة التعليمية  النمذجة بالمعادلة الةنا ية  من جيةتطةيص   -3

 يجابيا  التطةيص. إ •
 متطلبا  التطةيص.  •

   . التطةيص طوا     / إجرا ا  •

النمذجة بالمعادلة    من جيةساااتخدام رة التعليمية باداع بحثي في اإلمثال افتراضاااي لمشااارو  •
 . الةنا ية

 .  اتمة -4
  يف اإلدارة التعليميةوأهميتها النمذجة طبيعة  :أوال
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اإلدارة التعليمية مع مشااااعال  معقدة يصااااعب تناول ا بالتجر ب ومعالجت ا في العالم  تتعام   
وبا  التجر ب  ا للتغلب علا صااااااااااعامنمذجة مد ال هالحليقي أو الواقعي  ومن هذا المنطلص تمث  ال

الفعلي  ب  تكاد تكون المد   الوحيد الذي يمعنه تقديم صااااااااورة دايقة للواقع انطالقا من أن النموذ  
 يعد تمثيال للواقع وتبسيطا له في الوقت ذاته. 

ية أو  الطةييع مث  النمذجةللظواهر المختلفة  إلجرا  النمذجة    من األسااااااااليبمجموعة   وهناك
   أو الر اضااااااااااااية  الرمز ة التصااااااااااااو ر ة  والنمذجة   والنمذجةأو التناظر ة  ة التماللية  والنمذجةاأليقوني

 (3)  تلي نةذة مختصرة عن هذه األنواع:   الوصفية  و يماوالنمذجة 
     Physical Modelsالنمذجة الطبيعية  -1

واقع بع   الجوهر ة في ال  تتعام  هذه النمذجة مع النماذ  الطةيعية التي تمث  أ  العناصاااار
تمثيال دايقا ولكن بمقاتيو أصااااغر. مث  نماذ  الساااايارا  والطا را  والمباني      صااااا صااااه

الذي    –و طلص علا نماذ  هذه الفاة النماذ  األيقونية  ألن ا تمث  األصاااااااااااااا  الكلي للنظام  
 تمثيال ماديا أو تصو ر ا.   –تجرى دراسته  

 Analogالنمذجة التماثلية  -2

بدتلة أو وسااااايلة ما لتمثي  عناصااااار معينة في    ا معينا أو مادةذه النمذجة عنصااااار تساااااتخدم ه
 الواقع  وهي لذل  أكثر تجر دا للواقع مقارنة بالنمذجة الطةيعية. 

 Schematicالنمذجة التصويرية  -3
وتتفااو  هاذه النماذجاة في درجاة تجر ادهاا للواقع  فقاد تكون تمثيال دايقاا للواقع مثا  الخرا ط  

 ا للواقع ومثال ذل  النموذ  المحاسةي. تكون أكثر تجر دالتصميمية  وقد أو الرسوم 
 Descriptive النمذجة الوصفية -4

تصاااااااااة نماذ  هذا النمط أيفية تشاااااااااغي  نظام أو أدا  عملية معينة  مث  نموذ  توضااااااااا   
منظومة تشااااااااغي  الحاسااااااااب اضلي  أو نموذ  توضاااااااا  منظومة تدر ب العاملين في  ااااااااع   

 . رجا مد ال  وعمليا  ومخ
 Symbolicمزية لر ا  ةذجالنم -5

وتعتمد علا اساااتةدال عناصااار الظاهرة برموة جةر ة أو أعداد تعةر عن ا  وتعرف بالنمذجة  
الر اضاااااااية  حيث تمث  المشاااااااعلة في صاااااااورة عالقا  ر اضاااااااية  وتععو في صاااااااورة أمية  

ذ  و تضاااااامن لاللة أنواع من النماذ  هي النموذ  اللفظي  والنمو المشااااااعلة مح  الدراسااااااة.  
فيد  تأكثر تجر دا للواقع  و  الرمز ة عموما النمذجة  وتعتةر  لنموذ  الر اضاااااااااي  التخطيطي  وا

   في أغراض تفسير المشعلة والتنةؤ بحل ا. 
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إجرا     من جيا ك حد   سااااااااااااةص يمعن إضااااااااااااافت ا إلا ما    SEMأما النمذجة بالمعادلة البنائية  
نظر إلا  تتم في ا الث  حي    ا اإلحصااااااا يةإلا النمذجة الر اضااااااية وتحدتد  كون أقرن ما تالنمذجة وهي  

أظاهرة أو متغير يمعن اياساه وتحدتده أميا من  الل بنا  نموذ    موضاع الدراساةاإلدار ة المشاعلة  
من  الل    وا تبار مدى صااادم نموذ  اللياس    تتضااامن مجموعة من المؤ ااارا  الدالة عليه للياساااه

   وقد تضااااااااام النمذجة (   لعاملي التوأيديالتحلي  ا)   مجموعة من األسااااااااااليب اإلحصاااااااااا ية المتقدمة
حياث يعون لكا  ظااهرة أو متغير     يحادث ذلا با  عاادة ماا  باالمعاادلاة الةناا ياة أكثر من نموذ  ايااس  

نموذ  مسااتق  للياسااه  وتتم عملية تحدتد عالقا  الت لير والت لر بين المتغيرا  المتعددة وصااوم إلا  
 . ةالدراس  شعلة مح المأو   اإلدار ة  لظاهرةاواقع يحاكي  تفسير  

ايضاااااااة أهمية النمذجة في اإلدارة التعليمية انطالقا من الطةيعة  وبنا  علا ما سااااااةص يمعن  
والتي تقتضااااااااااااااي في أثير من األحياان بناا  النمااذ  المختلفاة من  المعقادة للظااهرا  اإلدار اة التربو اة
 بدقة وموضو ية.   أج  تس ي  دراست ا والتعام  مع ا

 أمن جياة فعاالاة في معاالجاة العادتاد الظواهر  ادلاة الةناا ياةالنماذجاة باالمعا  رظ توفي هاذا اإلطاار  
ولع  هناك علا األق  أربعة أسبان ر يسية إلنتشار   –ومن بين ا ظواهر اإلدارة التعليمية   -  اإلدار ة

 (4)وهي: المحدلين  ةنا ية بين الباحثين  المعادلة  لابذجة لنما  من جيةوذتوع استخدام 
اجة الضارور ة مساتخدام متغيرا  مشااهدة  أكثر و يا بالح  الباحثين أصابحواالساةب األول: أن   -

عدتدة لتحساااااااااااااين ف م الظاهرة التي تتناولون ا بالبحث العلمي؛ فالطرم اإلحصاااااااااااااا ية التقليدية  
تكون غير قاادرة علا التعااما  مع ماا  تسااااااااااااااتخادم فقط عاددا محادودا من المتغيرا  والتي عاادة  

متغيرا  لدراسااة وتحلي  الظواهر  عدد قلي  من ال أما أن اسااتخدام  النظر ا  المعقدة المتطورة  
ونادر الحدوث بين الباحثين. علا ساااةي  المثال أصاااب  الباحثون   امحدود  االمعقدة أصاااب  أمر 

علا قناعة ب ن امرتباطا  التتابعية البساااااااااااااايطة غير أا ية م تبار النماذ  النظر ة المعقدة   
تي  نمذجة العالقا  المتشااااااااابعة بين ت  ةنا يةلامعادلة  لابذجة  لنمامد   وعلا النليض نجد أن  

الطر قة المفضلة    المن جية ت هذهالمتغيرا  العدتدة وا تبار الظواهر المعقدة  ومن هنا أصبح
 لت كيد أو رفض النماذ  النظر ة بصورة أمية. 

ن أدوا  الساااةب الثاني: تتضااامن امعتراف الكةير ب همية صااادم ولبا  الدرجا  المشااااهدة م -
غم أن  ط  اللياس أصاااب  قضاااية جوهر ة في تخصاااصاااا  متعددة وبصاااورة محددة ر   اللياس  

 من جيةإم أنه تم التعام  مع  ط  اللياس والتحلي  اإلحصاااا ي للةيانا  بشاااع  منفصااا   أما  
صااااااااااااااراحاة  طا  الليااس ألناا  تحليا  وا تباار    ا  اذ في حسااااااااااااااباان افتا  ةناا ياةالمعاادلاة  لاباذجاة لنماا

 الةيانا . 
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 الل ما تز د   ةنا يةالمعادلة  لابذجة  لنما من جيةدث في  علص بالنضاااااااج الحالساااااااةب الثالث: تتا -
عن لاللين عاما  و صاوصاا القدرة التي ألةت ا هذا المد   في تحلي  النماذ  النظر ة األكثر  

 تقدما وتعقيدا. 

احثين  علا لفة لدى البالساااةب الرابع واض ير: هو أن برامج النمذجة أصااابحت عدتدة وأكثر أ   -
أحد برامج إجرا   )   LISREL  أان مسااااتخدمي برنامج الليزرل  1993 المثال حتا عام  سااااةي 

مباد وأن تاد لوا أوامر الةرناامج لنمااذج م  وفي ذلا  الوقات أاان   ( النماذجاة باالمعاادلاة الةناا ياة
ليو  الكثير من الباحثين يطلةون المسااااعدة ألنه ليو لدت م معرفة ب وامر النمذجة المطلوبة  و 

دة للةرنااامج  أمااا اضن فقااد حاادث تطور هااا اا  في معظم برامج  بااالةرمجااة المعقاا  لاادت م درايااة
واساااااااااتخدام قوا م   ( الو ندوة) النمذجة   حيث أصااااااااابحت معظم الةرامج تعتمد علا بياة النوافذ 

الساااااااحب واإلدرا   أو تقنية الساااااااحب لتوليد األمر الةرنامجي ذاتيا ؛ ومن لم أصااااااابحت برامج  
يث تحتوي علا  صاااااااا ة مشااااااااب ة للةرامج  في امساااااااتخدام ح  ليوم أسااااااا   وأيسااااااارالنمذجة ا

 األ رى المعتمدة علا بياة النوافذ. 

 .، هدفها، تطورهاالبنائية: مفهومها: النمذجة باملعادلة ثانيا
 دبيا  ومن أبرة هذه التعار ف ما تلي: في األ  النمذجة بالمعادلة الةنا يةتتعدد تعر فا   

لت" - يسااااااااااااااتخاااادم  وا مااااد اااا   وتحلياااا   البااااتقاااادتر  النماااااذ   بين  ار  العالقااااا   تحاااادد  تي 
 (5). المتغيرا "

ارا تحليلياا عااماا ألنمااي عادتادة من النمااذ  مثا  نمااذ  تحليا  المساااااااااااااااار وتحليا   إطا" -
لا  األساااااااااااااااالياب التي تعتةر حاام   ت  عادد  والتحليا  العااملي التوأيادي  تاإلنحادار الم

 ( 6)   اصة من النمذجة بالمعادلة الةنا ية"

ستخدم لتقدتر وتحلي  وا تبار النماذ  التي تحدد العالقا   ت  بحثية  ةأو طر ق  "من جية -
 (7)بين المتغيرا "

الاااذيامتاااداد  "هي   - معن البااااحثين من ا تباااار مجموعاااة من ي    للنموذ  الخطي العاااام 
 (8)  . "المعادم  اإلنحدار ة بصورة متزامنة

 (9)يرا ". غتة بين الماطيالخعالقا  االا ر نماذ ا"أسلون يستخدم لتحادتد وتقدت -

م تباار الفروض عن العالقاا  بين المتغيرا  الكاامناة    د ا  إحصااااااااااااااا ي  اااااااااااااااماما" -
   (10)والمتغيرا  المشاهدة". 
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"طر قة للنمذجة اإلحصاااااااا ية العامة تساااااااتخدم علا نحو واساااااااع في العلوم السااااااالوأية   -
إلي اااا  و   أاااامناااة  محور اهتماااام اااا عاااادة هو الة نا النظر اااة التي تمثل اااا عوامااا    نظر 

 (11)  مسار وتحلي  اإلنحدار والتحلي  العاملي التوأيدي. ضم تحلي  الت  فةكتولي
طر قة أو مد    من جية أو    تمث  التعر فا  السابقة أن النمذجة بالمعادلة الةنا ية  من    تتض 

للنماذ    والتحلي   البحث  في  أسلون  بين  النظر ة  أو  العالقا   التي  التي تصة وتحدد  المتغيرا  
 .الجة والدراسة علمبا اول ا الباحث تتن

هي أهم الرأا ز األسااااااااااساااااااااية   Computerizedورغم أن الةرمجة اإلحصاااااااااا ية والمحوسااااااااابة 
م تباار نمااذ  المعاادلاة الةناا ياة إم أن نظر اة البحاث وبناا  النمااذ  النظر اة المحعماة هماا المنطلص  

 ختلفة. األساسي لمعالجة وبحث المشعال  وا تبار النماذ  النظر ة الم
بالمعادلة الةنا ية أنماطا مختلفة من النماذ  لرسام وتصاو ر العالقا  ب دف ذجة نمالوتساتخدم 

وبصاورة أكثر تحدتدا ف ن   نموذ  النظري الذي يفترضاه الباحث  أسااساي هو إجرا  ام تبار الكمي لل
 أنالاذي يحادد أيف    النماذجاة باالمعاادلاة الةناا ياة  من جياةالنمااذ  النظر اة المتنوعاة يمعن ا تباارهاا في  

 متغيرا  تحدد بنا نظر ة معينة وأيف ترتبط تل  الةنا معا.  جموعة من الم
الفعالية  ؤلر في ت المدرسااي  المناخأن  اإلدارة التعليمية  : ربما يفترض باحث  على سببب ا الملا 

 م  مشااااااااااارأتتؤدي إلا تزاتد   المدرسااااااااااةفي   أوليا  األمورلقة  أن  يما بعد  وربما يفترض  المدرسااااااااااية 
من  تز د  أن اإلدارة الفعالة لضااااعوي العم  المدرسااااي  يفترض  أما قد ةارة المدرساااايداإلوتعاون م مع  

 . اإلنتاجية المدرسية  أو تقل  من السلوأيا  التخر ةية في العم  المدرسي
والمرتكزة طبعا علا أساس نظري ونتا ج    –وفي جميع األمثلة السابقة ف ن افتراضا  الباحث  

يفترض أن ا ترتبط معا  هي مجموعة متغيرا  تحدد بنا    –لميدان ا فيةر لية السااااااااااااابقة  البحوث امم
 بشع  معين. 

هو تحاادتااد ماادى مطااابقااة النموذ  النظري للةيااانااا    إن هبب ا النمببذجببة بببالمعببادلببة البنببائيببة
   الميدانية  أي المدى الذي تتم  يه ت تيد النموذ  النظري بواساااااااااطة بيانا  العينة  ف ذا دعمت بيانا 

ممعن بعااد ذلاا  افتراض نماااذ  نظر ااة أكثر تعقياادا  أمااا إذا لم تاادعم نظري فمن الال   العينااة النموذ
الةيااناا  النموذ  النظري فا ماا أناه تتم تعادتا  النموذ  األصاااااااااااااالي وا تبااره أو أناه تتم تطو ر نمااذ   

   (12)  نظر ة أ رى وا تبارها. 

،   ا بوصاااافلتعليمية  ا  رةدافي اإلالةنا ية  وت ساااايسااااا علا ما سااااةص يمعن تحدتد النمذجة بالمعادلة  
النظرية كميا باسببببببتل اه المنهم العلما الختبار ال ر   اإلدارية  منهجية بحلية الختبار النماذج 
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اإلداريبة اا المجبا    البحليبة  ذلبم مأ أجبا يح  ه اهمبا أالبببببببببا للعبيباا المع ب     أ المت  راا
 . التربوي 

ولوماكو  وقد     منهجية يطور    Schumacker and Lomax, 2004استعرض  وما ر 
 (13) علا النحو التالي: النمذجة بالمعادلة البنائية 

ة بالمعادلة الةنا ية تقتضي التعرض لتطور  النمذج  مناقشة تار خ ن  ترى  وما ر ولوماكو أ
المسار  العاملي والنموذ      امنحدار نموذ   )   الثاللة األساسية  النماذ    األول    (ونموذ     فالنموذ  

اإلنت نماذ   لحسان    التي   الخطيحدار  تضمن  الصغرى  المربعا   امرتباي ومح   معام   تستخدم 
ميجاد    Karl Pearsonاألوةان اإلنحدار ة  وقد ظ ر  نماذ  امنحدار نتيجة ج ود أارل بيرسون  

عام   امرتباي  معام   متغير ن.  1986معادلة  بين  للعالقة  قدمت مؤ را  نموذ     والتي  تتي   وعليه 
بمعلومية الوةن اإلنحداري لمجموعة    (ص) متغير التابع المشاهد  ا  البدرج  لتنةؤنحدار إمعانية ااإل

 التي تقل  مجموع مربعا  ايم الةواقي. (س)   من الدرجا  المشاهدة المستقلة
ا تبار النموذ  النظري الذي يمعن أن يفيد في    في   امنحدار  يساعد تحلي وبنا  علا ذل   

التنةؤ  بقةول مث)    عملية  التنةؤ  بالجالطال   ال  للمؤسسا   امعن  المستقةلية  بالمواةنا   التنةؤ  أو  ا   
 . (التعليمية

معام     Charles Spearman, 1904,1927وبعد فترة من الزمن استخدم تشارلز سةيرمان  
العاملي  وقد أانت   النموذ   التي تتجمع معا وذل  ميجاد  المرتبطة أو  المفردا   امرتباي لتحدتد 

جموعة مفردا  أو تجمعت معا ف ن استجابا  األفراد علا هذه  ت مارتبط  أنه لو ته األساسية هي  فكر 
المجموعة من المفردا  تتجمع لتعةر عن الدرجة التي يمعن أن تليو أو تحدد أو تتضمن الةنية.  
ن  وبذل  يعتةر سةيرمان أول من استخدم مصطل  التحلي  العاملي وذل  عند تحدتده لةنية العاملي

 .لنظر ة الذأا 
بتطةيقا  إضا ية    Lawley and Thurstoneقام أ  من لرستون ولولي    1940عام  وفي  

التي تعةر عن الدرجا  المشاهدة    (مجموعة من المفردا ) متطورة للنماذ  العاملية واقترحوا أدوا   
 لتل  الةنا التي يستدل علي ا من  الل ا.

م في اياس امستعدا   ليو خدمة االمست  يرها من األدوا و الحظ أن معظم ام تبارا  والقوا م وغ
 والتحصي  وام تبارا  التشخيصية تم تطو رها باستخدام األساليب العاملية.

أما مصطل  التحلي  العاملي التوأيدي أما يستخدم اليوم ف نه ترتكز إلا حد ما علا ج ود  
إم    Lawley,1958لولي و   Anderson and Rubin,1956واندرسون وروبين    Howe,1955هو  
كثر اكتمام لطر قة التحلي  العاملي التوأيدي فقد حدث في عقد الستينيا  من القرن  طور األن التأ



 الهنداوي املهدي  ياسر فتحي                .41 –  9، 2007، أبريل 40، العدد 15مجلة التربية والتنمية، السنة 

           DOI: 10.13140/RG.2.2.18669.90089 

 

 

 9 

الذي حاول استخدامه في ا تبار ما إذا أانت    Karl Joreskogالسابص علا تد أارل جورسعو   
ل  ر أو ونش  1963اه عام  مجموعة من المفردا  تحدد الةنية  حيث ان ا جورسعو  رسالته للدأتور 

والتي ساعد  بعد ذل  في تطو ر أول برنامج    1969الة له عن التحلي  العاملي التوأيدي عام  مق
 محوسب إلجرا  التحلي  العاملي.

وقد تم استخدام التحلي  العاملي  الل ما تز د علا الما ة عام لةنا  أدوا  اللياس المستخدمة  
التوأيدي يستخدم م تبار وجود    ملي  العاالتحلي أما اليوم ف ن    في أثير من التخصصا  األكاديمية.

 هذه الةنا النظر ة.

فقد قام بتطو ر النمط    Sewell Wright,1918,1921,1924أما عالم الةيولوجي سيول راتت  
الثالث من النماذ  أي نموذ  المسار. فنماذ  المسار تستخدم معامال  امرتباي وتحلي  امنحدار  

 تغيرا  المشاهدة.الم ا بين تعقيد  ذجة عالقا  أكثرمن أج  نم
و الحظ أن التطةيقا  األولية لتحلي  المسار أانت تتعام  مع نماذ  السلوك الحيواني  ولسو   
الحظ ظ  تحلي  المسار بعيدا عن األنظار حتا عقد الخمسينيا   حيث استخدمه امقتصادتون في  

ستينيا  من القرن العشر ن أعاد  قد الوفي ع ادلة التماللية.تل  الفترة أصيغة أو أشع  للنمذجة بالمع 
 ف طر قة تحلي  المسار.علما  امجتماع اكتشا

التماللية التي   المسار ح  مجموعة من معادم  امنحدار  وفي أحيانا أثيرة تتضمن تحلي  
 تؤسو علا نحو نظري العالقة بين المتغيرا  المشاهدة في نموذ  المسار.

والتي تعتةر توليفة من نماذ  تحلي     عادلة الةنا ية المنماذ     ف و أل ير من النماذأما النمط ا
المسار والتحلي  العاملي التوأيدي  و عني ذل  أن ا تدمج بين أ  من المتغيرا  الكامنة والمتغيرا   

 المشاهدة.
ا تد أارل  وقد حدث النمو المبعر للنمط األ ير من النماذ  أي نموذ  المعادلة الةنا ية عل

ووردأسلنج    Joreskog,1973   جوسعو    Ward Keesling,1972    وديفيدو لي   David 

Wiley  ولذل  عرف هذا المد   باسم   (JKW)  - إم أنه    - الحروف األولا ألسما  العلما  الثاللة
الخطية الةنا ية  العالقة  نموذ   باسم  يعرف  ليزرل  )    Linear Structional Relation أصب  

LISREL  )برنامج ليزرل  )  1973إلجرا ه عام    وسب امج محول برنوذل  مع تطو ر أLISREL 

Software )   وذل  علا تد جارسعو  وفان تيلوJoreskog and van Thillo   اللذتن عمال علا
 A Matrix Commandتطو ره أساسا لخدمة ام تبار التربوي باستخدام لغة أوامر المصفوفة   

Language. 
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األول انتشر من    واإلصدار  عام    3رل  ليز مج هو  الةرناالذي  عام    1976وقد ظ ر    وفي 
حيث تتم أتابة    (الليزرل البسيط)   SIMPLISالذي يقدم لغة أوامر السمةلز    8ظ ر ليزرل    1993

فقد ظ ر  النسخة األولا األكثر تفاعلية   1999المعادم  باستخدام أسما  المتغيرا   أما في عام 
ص الحوار ة واستخدم قوا م السحب واإلدرا   ادت ص الصن ة تطةيواج   8دم ليزرل  لةرنامج الليزر فقد ق

النقر   العالقا     ( الرسم) و اصية  مسار  وأسلون رسم  النماذ   حيث   Path Diagramلتطو ر    
عام   وفي  وا تباره   النموذ   برسم  الليام  الةرنامج  من  الل  الباحث  أودك    2001يستطيع  حرر 

تكر ما لمساهما  جورسعو  في مجال     festschrift  م رجانا علميا   Cudeck et al 2001وا رون  
النمذجة بالمعادلة الةنا ية  وقد تتضمن مجلدهم فصوم للباحثين اللذتن عالجوا الموضوعا  والتطةيقا   

القوة   علا  وا تم   اليوم  الةنا ية  بالمعادلة  النمذجة  مجال  في  التحلي     milestoneالمتعددة  في 
تقدتر الموا مة: تصميما  اللياسا  المتكررة وبيانا     و الثبا  منعة و اذ  اللياس  والالعاملي  ونم 

 الرتبة   ونماذ  التفاع .
وقد  1994والحليقة أن مجال النمذجة بالمعادلة الةنا ية قد انتشر في جميع التخصصا  منذ عام

هرةبرجر   ا  Hersberger,2003وجد  الدور ا   في  المنشورة  المقام   عدد  الم تمة  أن  لعلمية 
  أما تزاتد عدد الدور ا  المتخصصة في النمذجة  2001-1994تد  يما بين عامي  تزاجة قد  بالنمذ

هو الخيار الشا ع للطرم متعددة المتغيرا    بالمعادلة الةنا ية  وبحول ا. حيث أصب  مد   النمذجة  
الةنا ية   بالمعادلة  النمذجة  دور ة    Journal of Structional Equation Modelingوأصبحت 

 .ةالبحثي المن جية  ه هذألساسي للتطو را  الفنية في در االمص
 .النمذجة باملعادلة البنائية منهجيةساسية يف املفاهيم األ ثالثا: 

تنبغي علا الباحث اإللمام ب ا قة  الشااااااااروع في مفاهيم أساااااااااسااااااااية  بالمعادلة الةنا ية  نمذجة لل
مف وم النموذ    وطةيعة   أن تدركلمةتدئ  غي علا الباحث افينب    المن جي  اساااااااتخدام هذا األسااااااالون

أنماي   ااااااعال المسااااااتخدمة في رساااااام النموذ   و   ومعاني األساااااا م واأل  SEMفي النمذجة    المتغيرا 
النماذ  األساااااااااااااسااااااااااااية التي تختةرها النمذجة وعلا نحو  اص نماذ  اإلنحدار  ونماذ  المسااااااااااااار   

تمث  أساااااااسااااااا هاما   -حو  اص  ا نعل –لة  ه األنماي الثال؛ حيث إن هذوالنماذ  العاملية التوأيدية
 .  ةالبحثي  المن جيةلف م هذا 
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  Modelالنموذج  -1
تختلة با تالف المجال الذي يسااااااااااااتخدم  يه النموذ   و معن هناك تعر فا  متعددة للنموذ  

يشاااااابه  ف و النموذ  تبساااااايط للظاهرة  فتمثي  لظاهرة أو محاكاة ل ا    ايضاااااااة أن النموذ  عموما هو  
   . ما موجود في للواقع (     و تمثي  لشيمثال ) فالعمارة    تماكي

و رى البعض أن النموذ  هو تعةير أو تصااو ر رمزي مصااطنع لموقة أو مشااعلة بما يساااعد 
 (14)  علا حسن التصور أ ساس لصنع القرار المناسب. 

ة إدار اة في وبااسااااااااااااااتخادام لغاة اإلدارة التعليمياة يمعن القول أن النموذ  هو وصااااااااااااااة لظااهر 
معن هذه المتغيرا  من دراساااااااة سااااااالوك  بدملة متغيرا  معينة وعالقات ا بحيث ت    تعليميةنظما  الالم

 (15)الظاهرة تحت ظروف متعددة وضبط ا قدر اإلمعان وأذل  التنةؤ بمستقة  الظاهرة. 

ة في تبساااااااااااااط الظاهرة الموجودالنموذ  حيث إن  و     الظواهر اإلدار ة التربو ة معقدة  ولما أانت
ّ   ل لذ   الواقع من حيث تمعن م  علما  اإلدارة التعليمية  وساااااااااااااايلة مفيدة جدا لالنماذ   أن تمث   ن  معي 
  التعااما  مع اا الشااااااااااااااااملاة للظواهر اإلدار اة التربو اة المختلفاة وتساااااااااااااا يا     دراساااااااااااااااةوالا  الادقيص  التنااول

 بموضو ية. 

 Structural Equation Modelمنوذج املعادلة البنائية  -2

المبا اااااااارة وغير المبا اااااااارة بين مجموعة من ية  قا  الخطللعال  مفترض  Patternنمط  "هو  
للعالقة بين مجموعة من مساااااااااااااار أام    نموذ أو هو    (16)"المتغيرا  الكامنة والمشااااااااااااااهدة

 عتةر نموذ  و     Path Diagram  يمعن وصااااافه أو تمثيله في  اااااع  رسااااام بيانيالمتغيرا   
العااا امتاااداد للنموذ  الخطي  الةناااا ياااة  الاااذي يعاااد    General Linear Modelام  المعاااادلاااة 

 (17)منه.   انحدار المتعدد جز ما

لساااالساااالة من عالقا  السااااةب والنتيجة    ا ترجممث  نماذ  المعادلة الةنا ية  ت  أوسااااع    وبمعنا
 (18)  . المتغيرا المفترضة بين مجموعة من 
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  باملعادلة البنائية املتغريات يف النمذجة -3
 : من ا مذجةللمتغيرا  في الن   تصنيفاعدة  هناك  

 . الظاهر م ا ا المت  راا  الكامنة، المت  راا   األ  : نيف تصال  1/ 3
 Latent Variables المت  راا الكامنة •

  ( 19)"م يمعن مالحظت ا بصورة مبا رة  نظر ة أو افتراضية  (Constructsبنا  )"متغيرا     هي
هدة  المشاالمتغيرا  غير    أو العوام  أو  Unmeasured variables  الم قاسة أو هي المتغيرا  غير  

 (20) . نا امفتراضيةو الةأ
الحظت ا  م  يمعنأو اياس ا مبا رة ولكن    المتغيرا  التي م تتم مشاهدت ا بمعنا آ ر هي  

تتم  التي    المؤ را / يستدل علي ا بواسطة مجموعة من المتغيرا واياس ا بشع  غير مبا ر حيث  
 انا .الةي   جمع أدوا يانا  وغيرها منللياس ا باستخدام ام تبارا  وامستة إعدادها

مبا رة وإنما    ا م يمعن اياس حيث  متغير أامن  الفعالية المدرسية  عتةر  تعلا سةي  المثال  
وضغوي العم     مور في المدرسةأوليا  األلقة  أذل     و يمعن امستدمل علي ا من مؤ را  عدتدة

 .  ص نفسهة بالمنط أامن ا متغير المدرسي   وإنتاجية المدرسة أل ا 
غير مشاهدة    Constructsهي بنا أو تكو نا   سةص أن المتغيرا  الكامنة    ج مماو ستنت

أو    Hypothetical Constructsف ي بمثابة التكو نا  الفرضية    Unobservedأو غير مالحظة  
التي يستدل علي ا من مؤ رات ا الخارجية الظاهرة  وتتضمن أ  من المتغيرا     Factorsالعوام   

 متغيرا  الوسيطة .  والتابعة ا  الستقلة  والمتغير الم

  Manifest Variables  المت  راا الظاهر   •
  لتحدتد أو امستدمل علا الةنية أو المتغير الكامن.  ت ستخدمهي مجموعة من المتغيرا  التي  

لوحدة  يمعن أن تمث  نسبة الناجحين من الطالن في المدرسة  وحجم مةيعا  اعلا سةي  المثال    (21)
ب و المدر المنتجة  أو  درجة  سة   المشاهدة  المتغيرا   تمث   أن  يمعن  أل ا  لمعلمي ا  الوظيفي  الرضا 

  أو  ا ملياسيمعن للباحث إعداد أما المؤ را  التي يمعن استخدام ا لالستدمل علا فعالية المدرسة  
علا  لالستدمل    أ  من ا يستخدم  (الدرجا ) أداة تتضمن مجموعة من المتغيرا  الظاهرة/المشاهدة  

هو واحد من المتغيرا  الظاهرة أو المؤ را     معدل الغيان  أن  أما  ليا  األمور في المدرسةو ألقة  
 ضغوي العم  المدرسي. العدتدة التي يمعن امستدمل من ا علا  

   يمث  مؤ را واحدا للمتغير الكامنوهعذا ف ن أ  متغير من المتغيرا  الظاهرة المشاهدة  
الباحثولذل  عادة م  الكامن أو    ختلفةوا  مون أدا يستخدم  المتغير  المتغيرا   للياس  مجموعة من 
 ستدمل عليه  لتحقيص قدر أكةر من الدقة في اياسه.  المشاهدة لإل
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  Indicators را   المؤ   وت سيسا علا ما سةص يمعن ايضاة أن المتغيرا  الظاهرة هي  
الكامنة للمتغيرا   علي ا    و  الخارجية  المالحظة    غيرا  المت  مسميا  مث  عدة  يطلص  أو  المشاهدة 

observed     أو المقاسةMeasurable   في مجال    أو المتغيرا ن أبرة أمثلة هذه المؤ را   وم
التعليمية  الل  Itemsالمفردا     اإلدارة  أداة  الكمية المستخدمة لالستدمل علا  ياس في    والمؤ را  

 .خ ة..اللعمال  ومعدل دوران ابعض الظواهر اإلدار ة أمعدم  غيان العاملين

 (22)مت  راا داخلية المنشأ: الم ا ا  مت  راا خارجية المنشأ الالتصنيف اللانا :    2/ 3

 Exogenous Variablesالمت  راا خارجية المنشأ  •

هي متغيرا  مستقلة بدون متغير سةةي سابص   ف ي متغيرا  تؤلر و م تت لر   أي أن ا  
أ طا  اللياس  و أي متغير مستق     : مثال       لنموذ ي متغير دا   اتؤلر في غيرها و م تت لر ب 

 آ ر دا   النموذ  تؤلر و م تت لر.
  Endogenous Variables  المت  راا داخلية المنشأ  •

النموذ  دا    أ رى  بمتغيرا   تت لر  متغيرا   التابعة  و    هي  المتغيرا   من  أ   تشم  
 ارجية المنش  أو المتغيرا   يرا   للمتغتا ج  غيرا  الوسيطة ن ) تعد المت  و المتغيرا  الوسيطة الخالصة

و با تصار أي  ع  تتجه إليه  (.  الوسيطة األ رى الوسيطة األ رى   و أسبان للمتغيرا  التابعة و 
 في النموذ  يعتةر دا لي المنش . س م

 اشر أ  أخرى ذاا يأث ر غ ر مباشر: التصنيف اللالث: مت  راا ذاا يأث ر مب  3/ 3
ة في متغير  هي المتغيرا  التي تؤلر مبا ر   Direct Effectمباشر لار  ث تأالت  راا ذاا مال

 . آ ر دا   النموذ 
ف ي المتغيرا  التي تؤلر في متغير ماا  Indirect Effect  المت  راا غ ر المبباشبببببببببر ماا  أ

  . دا   النموذ      بواسطة متغير آ ر
يمعن وصااف ا    ا يةالةن  بالمعادلة  نمذجةوعلا ضااو  ما سااةص يمعن ايضاااة أن المتغيرا  في ال

إما أامنة أو مشاهدة  دا لية المنش  أو  ارجية المنش   مستقلة أو تابعة  ذا  ت لير مبا ر أو ذا   
 ت لير غير مبا ر. 

تؤلر في   ( متغير أامن/ مسااتق /  ارجي المنشاا )  أن المناخ الم رسبا  فمثال يفترض الباحث  
   . منش ( تابع/ دا لي ال  متغير أامن/ ) ال عالية الم رسية 

مشبباركته     تؤدي إلا تزاتد  متغير أامن/ مسااتق /  ارجي المنشاا ( ث ة أ لياء األمور )   أو أن 
   متغير أامن/ تابع/ دا لي المنش (. )   يعا نه  مع اإلدار  الم رسية
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تز د   متغير أامن/ مسااااتق /  ارجي المنشاااا ( أ  أن اإلدار  ال عالة للبببعول العما الم رسبببا ) 
متغير    )كالهما  السبببببلوكياا التلريبية اا العما الم رسبببببا  قل  منت أوة،  نتاجية الم رسبببببياإل  من

   كامن/ تابع/ دا لي المنش (. 

  Measurement Modelوذج القياس من -4
و ذل  الجز  )وقد يعون الك ( من نموذ  المعادلة الةنا ية  والذي تتعام  مع المتغيرا   ه

  هدة )المؤ را ( والمتغيرا  غير المشاهدة شا  الملمتغيرا اا  بين  الكامنة ومؤ رات ا حيث يحدد العالق
 (23) المشاهدة. أنه أيضا يصة صدم ولبا  المتغيرا   (  أما لكامنة )ا

  Structure Modelمنوذج البناء  -5
العالقا  السةةية الموجودة بين المتغيرا  الكامنة )غير المشاهدة(  ف و  نموذ  الةنا   يحدد  

علا التغيرا  في ايم متغيرا     -مبا رة أو غير مبا رة  ةر صو ب  -الكامنة تؤلريحدد أي المتغيرا   
 (24) أ رى أامنة دا   النموذ .

و    اياس  ر من نموذ   و قد يضم أكث  البحث  علا نظر ة  ت سيسا  ةنا   نمود  ال   تم تحدتدو 
 لية  و المتغيرا  دا أنه يحدد الت ليرا  المبا رة التي تربط بين المتغيرا   ارجية المنش  يمعن القول 

 .  و أ طا  اللياس ل ذه المتغيرا  النموذ   في لمنش  ا

 أمناط النماذج -6

أنماي عدتدة من النماذ  و يما تلي أ اااااااا ر هذه  النمذجة بالمعادلة الةنا ية مع    من جيةتعام   ت
 األنماي: 
 .   Regression Models نماذ  اإلنحدار -
 .   Path Models    نماذ  المسار -
 .   Factor Models  مليةالنماذ  العا -
 Multiple Causes-Multiple  المؤ اااااااااااااارا  المتعاددة  -نمااذ  األسااااااااااااااباان المتعاددة   -

Indicators Models  . 
 .   Multitrait-Multimethode Models النماذ  متعدد السما  متعددة الطرم  -
 .   Multiple Group Models  نماذ  المجموعا  المتعددة -
 .  Multilevel Models  النماذ  متعدد المستو ا  -
 .  Mixture Models مختلطةذ  الالنما -
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 . Interaction Models  النماذ  التفاعلية -
 . Latent Growth Curve Models  نماذ  منحنا النمو الكامن -
 .    Dynamic Models  النماذ  الدتنامية -
نحدار هي نماذ  اإلو   SEMفي النمذجة ساسية األنماي األ  وتمث  األنماي الثاللة األولا أهم  

يعتةر ف م الباحث ل ذه األنماي الثاللة مقدمة مبد من ا  حيث  ة التوأيدية   ملي  العاالنماذوالمسااااااااار و 
   . الترأيز علا تل  األنماي  ولذل  سيتمالنمذجة    من جيةلتس ي  ف م 

 Regression Modelsنماذج اإلنح ار  - أ

أو  تابع    سااير متغير مشاااهدتتكون نماذ  اإلنحدار من متغيرا  مشاااهدة فقط حيث تتم في ا تف
علا سااااةي  المثال : المسااااتوى   به من  الل واحد أو أكثر من المتغيرا  المشاااااهدة المسااااتقلة.   نةؤالت

متغير مشاااااااااهد ) يسااااااااتخدم للتنةؤ بدرجة تحصااااااااي  األبنا     ( متغير مشاااااااااهد مسااااااااتق ) التعليمي للوالد  
  . ن العملمين عبدرجة رضا المع  ودرجة الكفا ة الليادية لمدتر المدرسة تستخدم للتنةؤ  (25). ( تابع

 Path Models نماذج المسار    -ب

ن نموذ  المسااااار يساااام  بالمرونة  ر أيضااااا بالمتغيرا  المشاااااهدة إم إتتم تحدتد نماذ  المسااااا
مثال   حيث يمعن أن تتضااااااااامن متغيرا  مشااااااااااهدة مساااااااااتقلة عدتدة ومتغيرا  مشااااااااااهدة تابعة عدتدة. 

تؤلر علا لقة    ( لة مشااااااااهدةقتا  مسااااااامتغير )   الشااااااارأة.. مةيعا  التصااااااادتر  وحجم امنتا   وسااااااامعة 
كما أن معدم  غيان المعلمين  ومرضا م أو تمارضا م      (26). ( متغيرا  تابعة) نفاقه  العمي  ومدى إ

تؤلر علا الفعالية المدرساااااااااية والرضاااااااااا    ( متغيرا  مشااااااااااهدة مساااااااااتقلة) والتزام م بمواعيد العم ..الخ  
ونموذ  اإلنحدار أنه في ار    المسااااااين نمو الفرم األساااااااسااااااي بو   . ( متغيرا  تابعة) الوظيفي للمعلمين 

 -تحلي  المسااااااااااااار يسااااااااااااتطيع الباحث إيجاد عالقا  الت لير والت لر بين المتغيرا  التي يقوم ببحث ا  
الباحث    أما في تحلي  اإلنحدار  يساااااتطيع   -عةبغض النظر عن أون هذه المتغيرا  مساااااتقلة أم تاب

فقط  وم تمعنه نماذ  اإلنحدار من عة  التاب  تغيرا لمساااااااااااااتقلة علا المالتعرف علا ت لير المتغيرا  ا
وبذل  تختةر نماذ  المساااااااااار عادة نماذ    (27)  بحث ت لير المتغيرا  التابعة بعضااااااااا ا علا البعض. 

 أكثر تعقيدا من نماذ  اإلنحدار. 

  Confirmatory Factor Models  النماذج العاملية التوك  ية -ج 

ن المتغيرا   أو أكثر م ااحادً و و  اا تليترض أنلمشاااااااااااااااهادة التي يفوهي تتضاااااااااااااامن المتغيرا  ا
وباالطبع تقتصاااااااااااااار هاذه النمااذ  علا النمط التوأيادي من التحليا      ( المسااااااااااااااتقلاة أو التاابعاة) الكاامناة  
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ي  ؛ فعادة ما يعون التحلي  امستكشافالعاملي إم أن ذل  م يعني أن ا تغف  تماما النمط اإلستكشافي
 (28)  ي  التوأيدي. إجرا ا سابقا للتحل

   ن المفيد في هذا الصدد توضي  الفرم بين النمطين علا النحو التالي: له مولع  
تر د الباحث اساااتكشااااف الةيانا  اممةر لية Exploratory في التحلي  العاملي امساااتكشاااافي 

)الميدانية (  بدون نموذ  واضاااااااااااا  محدد   فالباحث هنا تنطلص من المج ول ليسااااااااااااتكشااااااااااااة أبعاد  
أالمل  Structureعااااملي امسااااااااااااااتكشااااااااااااااااافي يمعن أن تولاااد الةنياااةال  لتحليااا ي إن ايااااس أو الةنياااة 

Generating    الاتاوأاياااااااد الاعاااااااامالاي  الاتاحالايااااااا   فاي  أماااااااا  الافارض    تاولاااااااد  أو  الاناماوذ     ي و اولاااااااد 
Confirmatory  و بااالطبع يعون هااذا  رض أو نموذ  محاادد تر ااد ا تباااره ) يعون لاادى الباااحااث ف

 نظر ة محددة (    الفرض أو النموذ  مؤسو علا
لتحلياا  التوأياادي م تنطلص الباااحااث من المج ول وإنمااا من افتراض معلوم تر ااد في ا  وهعااذا

ولاذلا  في    . الميادانياة( ى مطاابقتاه للةيااناا  اممةر لياة ) التحقص مناه امةر لياا ) ميادانياا ( وتحادتاد ماد
وجود فروم بين    التحليا  العااما  التوأيادي م باد وأن تةادأ البااحاث بفرض صاااااااااااااافري تنة علا عادم

هد  يه  من المزايا البارةة للتحلي  التوأيدي أن المتغير المشاااااااو   . الميدانية  و الةيانا   النظري   النموذ
أي عادد من   ا  في حين أناه يعتماد في التحليا  امسااااااااااااااتكشااااااااااااااافي عليعتماد علا عااما  أاامن واحاد

 (29)العوام  الكامنة في نفو الوقت. 

 SEM Languageلنمـذجة باملعادلة البنائية ل لغة -7
لنمذجة لغة موحدة تتفص علي ا العلما  في تصاااااميم النماذ  وا تبارها وتتمث  في مجموعة  ل توجد    

 (30)  وهي: رسم النموذ  في  من األ عال واألس م المستخدمة 

الدا رة أو الشاااااع  الةيضااااااوي                      تشاااااير إلا المتغيرا  الكامنة   و يعني     -أ

 ع  الةيضاوي تسما متغيرا  أامنة . الشرة أو الدا     الموجودة دا  ذل  أن المتغيرا

 المستطي  أو المربع                   يشير إلا المتغيرا  الظاهرة المشاهدة .        -ن

عالقة سااااةةية ) المتغير الخار  منه الساااا م تؤلر    الساااا م ذو الرأس الواحدة                  - 

 لس م ( . في المتغير الذي يص  إليه ا

 ) ليو في ا سةةية (   ارتباطية    / عالقة اقتران  رأسان                     لام ذو الس    - د

 عالقة سةةية تبادلية ) ت لير متبادل ( .                              - ه
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    ط  الةنا  للمتغيرا  الكامنة -و

  ط  اللياس للمتغيرا  المشاهدة                    -ة

  Goodness of Fit Indices  مؤشرات حسن املطابقة -8
المعاادلاة الةناا ياة  بانماذجاة  الفي    جادا  من القضاااااااااااااااياا ال ااماة  Fitnessتعتةر قضااااااااااااااياة المطاابقاة  

(SEM)    العادتاد   وهنااك  (  الواقع) الميادانياة  لةيااناا   ا  النظري النموذ    الاذي يطاابص  ياهمادى  الباوتتعلص
ن  غير دالة ف  2ت أاؤ اااارا  حساااان المطابقة ف ذا أانأهم م 2و عد أا  من مؤ اااارا  حساااان المطابقة  

في المدى المثالي ل ذه المؤ ااااااارا   ومن أبرة    ايم معظم مؤ ااااااارا  حسااااااان المطابقة األ رى ساااااااتقع
 مؤ را  حسن المطابقة التي تقدم ا معظم برامج النمذجة: 

 GFI    (Goodness of Fit Index .)مؤ ر حسن المطابقة   -
  AGFI   (Adjusted Goodness of Fit Index .)مؤ ر حسن المطابقة المعدل   -

 RFI   (Relative Fit Index .)مؤ ر المطابقة النسةي   -

 CFI   (Comparative Fit Index .)   مؤ ر المطابقة المقارن  -

 NFI   (Normative Fit Index .)   مؤ ر المطابقة المعياري  -

 صااحي    وعادةوالليمة التي تشااير إلا أفضاا  مطابقة لجميع المؤ اارا  السااابقة هي الواحد ال
ط      جذر التربيعي لمتوسااااطلاومن المؤ اااارا  ال امة أيضااااا مؤ اااار    0.90من  األق   م تقة  الليمة

جذر متوساااااط    و   Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) امقتران  
 0.05شااااير الليمة األق  من  تو (     Root Mean Square Residuals (RMR)مربعا  الةواقي  

 (31)الصفر.   هي    مطابقة ل مالا أفضلليمة التي تشير إوالمطابقة  سن احا  إل

 Modification Indices مؤشرات التعديل -9
ت ساايسااا علا األدبيا  أو نظر ة البحث لم يحاول ا تبار مدى مطابقة   هيضااع الباحث نموذج

 تعدت  النموذ ف ذا أانت المطابقة غير أا ية ف ن اإلجرا  الشااااا ع هو نموذجه للةيانا  اممةر لية    
إضاااااااااافة البارمترا  التي تحسااااااااان من مطابقة  و غير الدالة   ( )المساااااااااارا   را لبارمتمن  الل حذف ا

  وتقدم معظم برامج النمذجة ما يساااااااااما بمؤ ااااااااارا  التعدت  وذل  لك  بارمتر و ساااااااااتطيع    النموذ  
د ذل  تساااااااعده  وبع الباحث تحدتدها من ضاااااامن  ياراته للةرنامج قة  ا تبار تقدتر مطابقة النموذ   

بحيث يصاااب  أكثر مطابقة و مال مة للةيانا  اممةر لية و يشاااير   نموذجه   تعدتي  هذه المؤ ااارا  ف
( إذا وضاع هذا 2كاه أن تنخفض ملياس حسان المطابقة ) ك  مؤ ار تعدت  إلا المدى الذي تتوقع  ي
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ذي لاه أكةر مؤ اااااااااااااار علا البااحاث أن يخفة الباارمتر الارا و تم إعاادة تقادتر النموذ   و الباارمتر ح
أسااااااااااس  الممعن تفساااااااااير ذل  نظر ا و منطليا   أما إذا أان هذا اإلجرا  ليو له ان من تعدت  إذا أ

حتا تتحقص أفضاااااااااا  مطابقة    لاني أعلا مؤ اااااااااار تعدت  و هعذا  أن تلج  إلا  للباحث يمعن    منطقي
 (32). للنموذ  بما تتفص مع المنطص النظري للبحث

 رة التعليمية.اإلدا باملعادلة البنائية يف ميدانالنمذجة  منهجيةتطبيق رابعا: 
مجام  اسااااااتخدام من جية  تتضاااااامن هذا المحور مناقشااااااة ألربعة نقاي أساااااااسااااااية تتمث  في  

متطلباا   و في بحوث اإلدارة  تطةيق اا  يجاابياا   وإاإلدارة التعليمياة  مجاال  النماذجاة باالمعاادلاة الةناا ياة في  
في ميادان اإلدارة  ن جياة  ثاال افتراضااااااااااااااي لتطةيص المر  بمه  و نت ي هاذا المحو إجرا اتاو   التطةيصهاذا  

 . التعليمية
 جماالت استخدام املنهجية يف اإلدارة التعليمية. -1

في اإلدارة التعليمية و معن   النمذجة بالمعادلة الةنا ية  من جيةتتعدد وتتنوع مجام  اساااااااتخدام 
 إيجاة أبرة مجام  اإلستخدام علا النحو التالي: 

دار ة النظر ة التي تتناول ا  ةنا اإللمن جية في التحقص من صااادم اليمعن اساااتخدام ا -أ
باحثو اإلدارة التعليمية بالدراسة واللياس  وذل  من  الل تحدتد نموذ  اياس الةنية  

 .  وا تباره ب حد الةرامج المناسبة إلجرا  النمذجة
المذأورة  يمعن اسااااااااااااتخدام المن جية في ا تبار األنماي العدتدة من النماذ  النظر ة  -ن

من النمااذ   ففي نمااذ     اونمااذ  المساااااااااااااااار وغيرها  نحادارساااااااااااااااابقاا مثا  نمااذ  اإل
اإلنحدار يمعن أن يساااااااعد هذا المد   باحث اإلدارة علا التنةؤ بمسااااااتقة  الظاهرة  
اإلدار ة من  الل معرفته للعوام  المؤلرة علي ا  أما تسااااااعده نماذ  المساااااار علا 

لمتعددة موضاااع  اهدة االمشااااإلدار ة بين المتغيرا   تحدتد مساااار العالقا  المتدا لة 
 الدراسة.  البحث و 

 تبار نموذ  المعادلة مالمن جية  وامسااااااااااااتخدام األكثر أهمية تتمث  في اسااااااااااااتخدام  - 
ث  ومما هو جدتر بالذأر أن جميع  الةنا ية للظاهرة اإلدار ة التربو ة موضاااااااااااع البح

باخ ر من  الل هاذا الماد ا    ظواهر اإلدارة التعليمياة يمعن معاالجت اا بشااااااااااااااعا  أو
مؤ اااااارا   لياساااااا ا أو اسااااااتخدام ابتداع أدوا  دايقة لتتمعن الباحث من   طة أن اااااار 

 حتا يمعن التعام  مع ا أميا. صادقة لتقدترها  
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 تطبيق املنهجية يف حبوث اإلدارة التعليميةاجيابيات   -2

عموما من   الةنا ية  النمذجة بالمعادلة  هناك العدتد من المزايا المتتضاااااااامنة في اسااااااااتخدام من جية
 (33)  : تلي  أهم ا ما

التعام  مع متغيرا  النموذ   من   بدمبصاااااااااااورة  ااااااااااااملة   تبار النماذ ا  تتي  المن جية •
 . منفردبشع  منفص / 

 .  تفسيربالسم   تأكثر مرونة    افتراضا  من جية نمذجةالتتضمن   •
دة لكا  م  المؤ اااااااااااااارا  من  الل وجودليااس  لا  طا خفيض  تتي  المن جياة ت •   ر تغي المتعاد 

 ي. دتوأيال  يالعامل  ي تحللااستخدام كامن  اصة مع 
 تتمتع المن جية بجاذبية واج ة تخطيطية لرسم النموذ  وا تباره.  •
التي تتضااااااااامن العدتد من المتغيرا  التابعة   بار النماذِ   تا  تسااااااااام  المن جية ب معانية •

 والتابعة.   ةوالمتغيرا  الوسيطة بين المتغيرا  المستقل
التي م تتبع التوة ع  ةيانا   ال)   صاااااااعبةال  انا ةيالالجة  م عوسااااااايلة فعالة ل  ةتعتةر المن جي •

 ناقصة(. الةيانا   الو    اإلعتدالي
اسببببتل اه منهجية النمذجة بالمعادلة البنائية اا مجا   ا علا المزايا السااااااابقة ف ن سااااااوت سااااااي

 : ع ي   ملااإلدار  التعليمية يمكأ أن يح ه إيجا ياا 
ن  الل تكميم ظواهر   اة مياة في معاالجاة الظواهر اإلدار تحقيص مز ادا من الموضااااااااااااااو   •

 . النربو ة والت كد من صدم اياس الظواهر اإلدار ة    ومتغيرا  اإلدارة التعليمية
إمعانية التنةؤ بمسااااااتقة  الظواهر اإلدار ة من  الل تحدتد األوةان اإلنحدار ة للمتغيرا    •

 المؤلرة علي ا. 

شااااااااااااااتقاة من الم  لحاالياة من  الل بناا  النمااذ التحقص من صاااااااااااااادم النظر اا  اإلدار اة ا •
 النظر ة وا تبار مدى صدق ا. 

بنااا  علا النماااذ  الةنااا يااة    المختلقااةاإلدار ااة    تطو ر النظر ااا  اإلدار ااة في المجااام  •
 للمتغيرا  في أوضاع مختلفة. 

 متطلبات التطبيق. -3

تعليمية مجموعة من تتطلب اساااااااتخدام من جية النمذجة بالمعادلة الةنا ية في مجال اإلدارة ال
 ية من أهم ا ما تلي: ساسالشروي األ
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بمعنا أن تتمعن الباحث من   الكمية  أن تكون المشااااااااااعلة اإلدار ة قابلة للتناول والمعالجة   -أ
أو اساااااااتخدام مؤ ااااااارا  أمية صاااااااادقة دالة     تحدتد متغيرا  بحثه  وبنا  أدوا  للياسااااااا ا

 علي ا. 

 استخدام الحاسب اضلي. أن يعون لدى الباحث الم ارا  األساسية في  -ن

ى الباحث  لفية وتدر ب مسااااااااااااااةص في مجام  اإلحصااااااااااااااا  واللياس والتقو م  ون لدأن يع - 
 التربوي. 

 حد برامج إجرا  النمذجة.   أأن يعون لدى الباحث تدر ب أافي علا استخدام  - د

 فيمبا يلا نببذ     باالمعاادلاة الةناا ياةأن تتوفر للبااحاث برناامج منااساااااااااااااااب إلجرا  النماذجاة   -ه
 : نائيةة الببالمعادل  ة عأ  رامم النمذجةأساسي

أان أول الةرامج المحوسااااابة التي ظ ر  لمعالجة النمذجة   LISRELرغم أن برنامج الليزرل  
عدتدة متاحة   إم أنه قد تطور  برامج محوساااابة أ رى منذ منتصااااة الثمانينا . وحاليا توجد برامج  

تساااعد ة  والتي  لنمذجتناول والتطةيقا  المختلفة لأمام الباحثين   وأ  من ا يقدم أساالوبا متميزا في ال
البحثية     ار النماذ  ب  وتوليد نموذ  مناسااااااااااااب تنطةص علا الةيانا بالباحثين في عملية تقدتر وا ت

يمعن الحصاول علي ا    ( Student Version) وعادة توجد نساخة تجر ةية لتدر ب الباحثين المةتد ين  
   ر هذه الةرامج ما تلي: من الشبعة العنكةوتية مجانا. ومن أ

• AMOS • EQS • LISREL 

 : و يما تلي نةذة عن أ  برنامج وأيفية الحصول عليه    

 LISRELبرنامج ليزرل   •

  Karl Joreskog and Dag Sorbomطور هذا الةرنامج أارل جورساااااعو  ودا  ساااااوربوم 
الةرنامج     و قوم بتوة ع هذا  Uppsala Universityمن قسااااام اإلحصاااااا  بجامعة ابساااااال بالساااااو د  

 وعنوان مراسالت ا هو:   Scientific Software International رأة 
− 7383 N. Lincoln Ave., Suite 100, Lincolnwood, IL 60712-1704 

− Telephone: 847/675-0720 

− Fax: 847/675-2140 

− E-mail: info@ssiceentral.com 

− Internet: http://www. ssiceentral.com 

 

 

 

mailto:info@ssiceentral.com
mailto:::mailt:http://www.%20ssiceentral.com
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 Amosبرنامج أموس  •

من قسااااام علم النفو بجامعة تمة  بومية    James Arbuطور هذا الةرنامج د. جيمو أربع   
واتTemple University فيالديفيااااااا   ساااااااااااااامول  الةرنااااااامج  اااااااااااااارأااااااة  هااااااذا  بتوة ع  و قوم  رة      

SmallWatters  رنامج المعروف  لةالتي توةع اSPSS    -   ولذل  يستخدم الةرنامج واج ة تطةيص
 وعنوان مراسالت ا هو:  -   SPSSبرنامج  

− 1507 E. 53rd Street., Suite 542, Chicago, IL 40516. 

− Telephone: 773/667-8653 

− Fax: 773/955-6552 

− E-mail: info@smallwaters.com 

− Internet: http://www. smallwaters.com 

  EQSبرنامج  •

علم النفو بجامعة أاليفورنيا   من قسام  Peter M. Bentlerطور هذا الةرنامج د. بيتر بنتلر  
University of California, Los Angeles    الاةاارنااااااااماج  ااااااااااااااارأاااااااة هاااااااذا  باتااوة اع  و اقااوم    

Multivariate Software.inc.    هووعنوان مراسالت ا : 
− 15720 Ventura Blvd., Suite 306, Encino, CA 91436-2989 

− Telephone: 818/906-0740 

− Fax: 818/906-8205 

− E-mail: sales@mvsoft.com 

− Internet: http://www. mvsoft.com 

النمـذجـةخطوات    /إجراءات   -4 ة  تطبيق  ائـي البـن ة  املعـادـل للك  ـب ث يف بحـمنهج 
 اإلدارة التعليمية.

النمذجة بالمعادلة الةنا ية من الباحث السير عادة في عدة  طوا     من جيةيقتضي استخدام  
ا تقام   تم  الذي  المنطقي  األساس  إلا  اإل ارة  المفيد  من  لعله  الخطوا   هذه  سرد  وقة   متتالية  

 ا تلي:الخطوا  طبقا له لمز د من الوضوة أم
     (34) : يسين هما  ر  علا افتراضين ةنا ية المعادلة لابذجة نمل ا من جيةوم قبداية ت

  عن تمثيل ا من  الل سلسلة من المعادم  الةنا ية يمن المتغيرا   بيلسةةية  ا  عالقا  ال  أن -أ
  (.انحدار مي ا)أ
الو   نأ -ن الف م  يس    التصو ري حتا  بالرسم  نمذجت ا  يمعن  الةنا ية  العالقا   اض   هذه 

   لنظر ة البحث.

mailto:info@smallwaters.com
mailto:sales@mvsoft.com
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عل برني  ذل   ا  وبنا   تضمن مرحلتين  ت   (SEM)ن جيةالم  ن هذه أ  Byrne (1998)ترى 
 (35) ن هما: ر يستي

 .مثي  العالقا  السةةية من  الل سلسلة من المعادم  الةنا ية ت  األولا:  -أ
مذجة هذه المعادم  الةنا ية بشع  تصو ري )بالرسم( حتا يمعن  نوالثانية:   -ن

   هني لنظر ة البحث بوضوة. التصور الذ

النموذ   مجوب تعيين  التي    متترد  األساسية  العينة  بيانا   علا  ارتكاةا  مدى صحته  ا تبار 
 ي االمتغيرا  الم قاسة( في النموذ .)أ Observed variablesتتضمن أ  المتغيرا  المشاهدة  

ه او  النموذ   ا تبار  في  األساسية  النمو   ي لم مة  بين  المطابقة  حسن  المفترض  تحدتد  ذ  
اإلمةر  األساسية( لوالةيانا   العينة  )المستمدة من  الةيانا   ح  ية  النظر ة علا  الةنية  تتم وضع  يث 

الميدانية وا تبار مدى التطابص بين النموذ  النظري المفترض وبيانا  العينة  ومن لم ا تبار إلا  
ت الم شاهدة  الةيانا   المتصورة  وبالطبع ي  لأي مدى ت طابص  الةنية  تعارض     يعون هناك  حتم  أن 

ما؛ ألنه من الصعب أن توجد مطابقة تامة بين التصور النظري والواقع الميداني  وهذا التعارض  ن بي
  الصيغة   يف  معن تلخية عملية موا مة النموذ و       Residualsهو ما يعرف اصطالًحا بالةواقي  

   يث: حلنموذ  + الةواقي = اةيانا  ال: ة لتاليا
تبطة بالمتغيرا  المشاهدة أما تم الحصول علي ا  مر ث  درجا  المقاتيو التم    Dataةيانا  ال •

 من أفراد العينة.
 لمتغيرا  الكامنة.باالتي تربط المتغيرا  المشاهدة  ضةث  الةنية المفتر م  ي  Model نموذ لا •
 نا  المشاهدة.اث  التعارض بين النموذ  المفترض والةيمت    Residuals ةواقيلا •

ا ية ف ن النموذ  تدعم صحة العالقا   أ  Goodness-of-Fit ان هناك حسن مطابقة ذا أف 
    المفترضة بين المتغيرا  أما إذا أانت المطابقة سياة أو غير أا ية ف نه تتم رفض هذه العالقا .

 (36): هما رتكز عملية النمذجة بالمعادلة الةنا ية علا  طوتين أو إجرا تن أساسيينتوبذل  
 وذ  الةنا  .نما موا مة  ن   موذ  اللياس .ا صدم ن أ 

،  جة باستل اه م اييس حسأ المطاب ة يت  ي  ير نموذج القياس ملا أي نموذج اا النمذ
 .     ال يت  مواصلة نموذج البناء حتى يت  التأك  مأ ص ق نماذج القياس

تغيرا   هدف نموذ  اللياس هو وصاااااة أيف تعم  المؤ ااااارا  المشااااااهدة أ داة للياس الم إن
يا  العااملي التوأيادي لتقادتر أفااياة نموذ  الليااس لكا  بنياة  وتتحادد أفاا ة  حلالكاامناة  و سااااااااااااااتخادم الت

ومؤ اااار      square-Chi 2 ا: أامموا مة النموذ  من  الل عدة مؤ اااارا  لحساااان المطابقة من أه
 Comparative مؤ اار المطابقة المقارن  و   Goodness of Fit Index (GFI) حساان المطابقة  
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Fit Index (CFI)   لمطابقة المعدل  ا ؤ ااااار حسااااانمو Adjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI)  لمتوسااااااااااااااطلوا التربيعي  امقتران     جاااااااذر   Root Mean Square Error of طااااااا  

Approximation (RMSEA)   جااذر متوسااااااااااااااط مربعااا  الةواقي    وRoot Mean Square 

Residuals (RMR)  . 
  2 مة النموذ  وتشاااااااير ايمة أاوا تبار مدى مم لكالسااااااايعيواساااااااي  لملياس الر يا  2عتةر أاتو   

لليمة التي تشاير إلا أفضا   واير الدالة إلا حسان المطابقة بين النموذ  المفترض وبيانا  العينة   غ
ين صااااااافر و واحد صاااااااحي  ب فتتراوة ايمت م   GFI      CFI   AGFIا  مأ    رصااااااافي اله  2اكل  ةقمطاب

ير إلا أفضاااااااااااا  مطابقة ل ما هي  تشاااااااااااالليمة التي  او     كةرأأو    0.90لة للمطابقة تكون ةو والليمة المق
 ذ في حسااااب ا  ط  امقتران في المجتمع وتتمث  في أيفية  فت  RMSEA  نمايب    ي   الصاااححد واال

 تمث  الليمة الوساااااااااااااطا ف RMRا    أمة لمصااااااااااااافوفة تغاتر المجتمع األصااااااااااااا ين  العامطابقة بيان

Average  امرتباي المفترضااااة  ة عن متوسااااط التعارض بين مصاااافوف  جميع الةواقي المعيار ة وتعةرل
(    0.10 ر وفصااااااا) ين  ب RMSEA      RMRتراوة مدى أ  من  و ومصااااااافوفة العينة المشااااااااهدة   

  هي   لليمة التي تشاااير إلا أفضااا  مطابقة ل ماواسااان المطابقة  حا  إل  0.05شاااير الليمة األق  من تو 
  (37)  . الصفر

اإلدار  حث ابا يسببب ر ا هيمكأ أن  رئيسبببة التا يمكأ إجما  اللطواا البناء على ماسببببه   
 (38) النمذجة بالمعادلة البنائية على النحو التالا:   منهجية ا ا ل التعليمية
هر أو  ظوا الوضع نموذ  نظري مفسر للعالقا  القا مة بين  : بمعنا  النموذ  النظري   بنا  -أ

 . العالقةذا     األدبيا مراجعة  نظر ة البحث و ضو   ل  في وذ  المتغيرا  البحثية
   البحث. ا الكامنة في ةنأدوا  اياس ال   بنا  -ن

الةيانا  من  الل   -  م يق  عن  مسة  ) تطةيص األدوا  علا حجم عينة مناسب  تجميع 
    .( حام  لك  بارمتر في النموذ 

 .النمذجة ية علا أحد برامج  بحث ال ةيانا  الإد ال  - د

 وأيدي.التحقص من صدم نماذ  اللياس باستخدام التحلي  العاملي الت - ه

ال -و مطابقة  مدى  لنما تبار  المفترض  النظري  الميدانيوذ   برامج  لواقع  أحد  باستخدام    
 النمذجة. 

ستعانة بمؤ را  التعدت   باإل  ةص علا الةيانا  الميدانية للبحث توليد نموذ  إمةر قي تنط -ة
 .للبحث  التي يقترح ا برنامج النمذجة المستخدم  وبما تتفص مع المنطص النظري 

 ا ج البحث وتفسيرها.تقر ر نت -ة
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 في ضو  النتا ج. نموذ  النظري المراجعة  -ي

 .في ضو  نتا ج ا تبار النموذ  تقديم اإلجرا ا  المقترحة للتعام  مع المشعلة -ي

 مثال افرتاضي لتطبيق املنهجية يف ميدان اإلدارة التعليمية -5
التالية:   اإلدار ة  المشعلة  معالجة  بصدد  الباحث  أن  النفرض  إلدار   مح داا  نوايم 

 . صريةلم ا  رساالتشاركية بالم  
دراسة العوام  المحددة أو المؤلرة علا استخدام اإلدارة التشارأية    ت دف إلاالباحث هنا ربما   
 .في بياة العم  المدرسي نواتج أو النتا ج المترتبة علا هذا امستخدامالرس و افي المد

ف نه  ة  ةنا ية في معالجة هذه المشعلف ذا قرر الباحث استخدام من جية النمذجة بالمعادلة ال
  وبنا   مةر قة السابقة ذا  الصلةأدبيا  البحث ونتا ج الدراسا  اإلتةدأ بتقديم إطار نظري تراجع  يه  

و صة    علا ذل  يضع نموذجا نظر ا توض  محددا  ونواتج ظاهرة اإلدارة التشارأية في المدارس
 عال  دما األس م واألتخار العالقا  بين ا بالرسم مستوضي  مسب العالقة بين هذه المتغيرا   و قوم  

 .المستخدمة في رسم نموذ  المعادلة الةنا ية
أن   إلا  الشاملة  النظر ة  المراجعة  بعد  قد توص   السابص  المثال  في  الباحث  أن  ولنفرض 

 تتمث   يما تلي: اا الم ارسمح داا اإلدار  التشاركية 
 لمدتر المدرسةالنمط الليادي  •
 .لعاملين بالمدرسةكفا ة ا •
   . يمية في المدرسةنظالثقة الت  •

 نوايم اإلدار  التشاركية يتملا   وأن
 .جودة األدا  المدرسي •
 .الرضا الوظيفي للعاملين بالمدرسة •
 .للعاملين بالمدرسة السلوأيا  التخر ةية •

نموذ     يمعن ايضاة أن الباحث في هذه الحالة لديه سبعة نماذ  اياس أساسية وهي  وهنا
الثاللة  أما  الثاللة لإلدارة التشارأية  اذ  اياس تتضمن المحددا   نمس اإلدارة التشارأية ولاللة  ايا

( نموذ  الةنا  النظري في هذا  1) و وض  الشع  رقم    . اإلدارة التشارأية  نواتجتمث   فنماذ  البااية  
 البحث امفتراضي:
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 (1)    ع 
 نموذ  الةنا  النظري للبحث  

   
 
 
 
 
 
 
 

تتضمن سبعة متغيرا  أامنة أ  من ا تتطلب  شع  السابص أن نموذ  الباحث  وواض  من ال
للياسهمن الباحث إعداد   اللياس أو    مؤ را   وذل  من  الل بنا  أدوا  دايقة تتضمن مؤ را  

 المتغيرا  المشاهدة التي يستدل من ا علا المتغير الكامن.
ص  لباحث فروضه التي يسعا للتحقوبالطبع بعد تحدتد ورسم هذا النموذ  النظري يشتص منه ا

 من ا.
  لنتصور أن هذه ال ر   كانت على النحو التالا:

 تؤلر النمط الليادي لمدتر المدرسة علا مدى تطةيص اإلدارة التشارأية بالمدرسة. •
 تؤلر أفا ة العاملين بالمدرسة علا مدى تطةيص اإلدارة التشارأية بالمدرسة.  •
 شارأية بالمدرسة. ة علا مدى تطةيص اإلدارة التتؤلر الثقة التنظيمية في المدرس •

 تؤدي استخدام اإلدارة التشارأية بالمدرسة إلا تحسن جودة األدا  المدرسي. •

 تؤدي استخدام اإلدارة التشارأية بالمدرسة إلا ة ادة الرضا الوظيفي بين العاملين بالمدرسة. •

إلا   • بالمدرسة  التشارأية  اإلدارة  استخدام  التخر ةيةالسلو   تقلي  تؤدي  العاملين   أيا     بين 
 بالمدرسة. 

  - هي التحقص من صدم نماذ  اللياس  بعد ذل   والخطوة األولا التي علا الباحث إنجاةها  
أما ذأرنا  ك  نموذ  علا حدة و عون ذل  وذل  ل   -لتي افترض ا بنا  علا اإلطار النظري للبحثا

أداة اياس   المعةرة عن أ بةنا   المؤ را   علا      وتطةيق امتغير أامن/ ظاهرة   تضم مجموعة من 
مناسب   عينة  بارمتر   –حجم  لك   لعشرة حام   النموذ / تتراوة من  مسة  في  أما سبقت    مسار 

أخطوة تم يدية  للةيانا  المجمعة  واستخدام التحلي  العاملي امستكشافي    لتجميع الةيانا     -اإل ارة

قلة 
السلوأيا  

الرضا 

الوظيفي 

 للعاملين

جودة 

األداء 

الثقة 

 التنظيمية

كفاءة 

العاملين 

النمط 

القيادي 

دارة اإل
 التشارأية
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نماذ   دم مؤ را  اياس أ  نموذ  من  تتبع ا استخدام التحلي  العاملي التوأيدي للتحقص من ص
عدم ارتباط ا أو  ضعة لبات ا أو م الباحث بحذف المؤ را  التي تثةت هذه العملية يقو وألنا     اللياس. 

أحد نماذ  اللياس في هذا البحث   ( 2) و وض  الشع  تشبع ا علا نموذ  اللياس الذي تنتمي إليه. 
 :امفتراضي
 

 (2)    ع 
 دا  المدرسي  نموذ  اياس جودة ام

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
هو جودة األدا     الحالي  الشع  السابص أن المتغير الكامن في نموذ  اللياس  ض  منو ت

المدرسي وأن له لاللة مؤ را  أو متغيرا  مشاهدة هي جودة أدا  الطالن وجودة أدا  المعلمين  
مفترض يقدره الةرنامج   وجودة أدا  اإلدارة المدرسية  وأن لك  من المتغيرا  المشاهدة  ط  اياس  

 ك  ط  بنا  للمتغير الكامن يقدره الةرنامج أيضا.ن هناكما أ
 

ت أن  هنا  المؤ را     تمو فترض  علا  التوأيدي  العاملي  التحلي   األدا     الثاللةإجرا   لجودة 
ف ن الباحث يقوم      وبفرض أنه تم تقدتر مدى صدم النموذ  من  الل أحد برامج النمذجة  المدرسي  

   . (3) رقم شع  الفي أما  هذا التقدتر نتا ج    يوضبت
 
 

 ( 3  ع  ) 

جودة األداء 
 املدرسي

جودة أداء 
 الطالب

جودة أداء 
 المعلمين

ودة أداء إدارة ج
 المدرسة

خطأ 

خطأ 

 قياس

خطأ 

 قياس

خطأ 

 قياس
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 بعد ا تباره   جودة األدا  المدرسينموذ  اياس 
 
 
 
 
 
 
 

 
جودة األدا  ) تضاااااااااااااا  من الشااااااااااااااعا  السااااااااااااااابص أن نموذ  الليااس الخااص باالمتغير الكاامن و 
لكامن  ط   و للمتغير ا(   e1, e2 , e3مؤ اارا   لك  مؤ اار  ط  اياس )   لاللةتتضاامن   ( المدرسااي
  أما في لجودة األدا  المدرسااااااي   ا ج التحلي  العاملي التوأيديتنالباحث  ضاااااا   و (. و deltaبنا   ) 

   : الجدول التالي
 (1ول ) جد

   لجودة األدا  المدرسيا ج التحلي  العاملي التوأيدي تن

 باتن الخط ت * لتشبعا  المعيار ةا مؤ رال
 0.17 0.91 جودة أدا  الطالن 

 0.10 0.94 لمعلمين جودة أدا  ا
 0.09 0.95 اإلدارة   جودة أدا
  صا ا  المطابقة ح إ 
 Chi-square = 1.1 (df= 2, p= 0.58) 

RMSEA  =   .00 
RMR    =   .00 

GFI       =  0.999 
AGFI    =    0.997 

CFI     =    1.00 

 

  0.05يع ايم   دالة عند جم حوظة لم*
مطابقة جيدة للةيانا  حيث    راللياس ل ذا المتغير قد أظ    ذو متتض  من الجدول السابص أن ن

     0.05(  وهي ايمة غير دالة إحصا يا عند مستوى دملة  2درجا  حر ة ) ( ب1.1= )   2كانت أا
النموذ     ةمطابقن  دل ذل  علا حسو  را  المطابقة األ رى في المدى المثالي   مؤ يع  جمكما وقعت  

  جودة األدا  المدرسي ة لمؤ را   يابص أن جميع التشبعا  العاملالس   من الجدول   أما تتض    ةيانا  لل

جودة 
امدا  
المدرسي

 أدا  اإلدارة أدا  المعلمين أدا  الطالن

e

3

Delt

a 

ee

1

0.91 
0.95 

0.94 
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دالة إحصا يًا  وأن ايم إحصا ا  المطابقة وقعت أل ا في المدى المثالي؛ مما تؤأد صدم نموذ   
 .نة البحث األساسية عي يانا  ةل وحسن مطابقته  جودة األدا  المدرسياس اي

  البااية   ة   من نماذ  اللياس الستنموذ  الخطوا  السابقة لك    و ولنفرض أن الباحث أرر نف
الخطوة التالية هي  تحقص من صدم نماذ  اللياس لديه ف ن    -بعد حذف المؤ را  غير الصادقةو -

  - أي ا تبار وتقدتر حسن المطابقة بين النموذ  النظري    النظري    التحقص من صدم نموذ  الةنا 
ي تعةر عن الواقع  توالةيانا  الميدانية ال  - قة الذي افترضه الباحث بعد مراجعته لألدبيا  ذا  العال

 الميداني للظواهر التي تدرس ا.
ليزرل  ) و عون ذل  ب د ال النموذ  النظري المفترض علا أحد برامج النمذجة بالمعادلة الةنا ية  

مر  نامج أيضا وإعطا  األر وإد ال الةيانا  الميدانية المعةرة عن أ  نموذ  اياس للة ( أو أموس مثال 
 .النموذ  النظري والةيانا  الميدانية  نبتقدتر المطابقة بي  ينامجر لةا

ومما تجدر مالحظته أنه يجب علا الباحث أم تنتق  إلا  طوة ا تبار صدم نموذ  الةنا   
النظري قة  أن تت كد من صدم نماذ  اللياس لديه  ألن انت اك الباحث ل ذا الشري من الممعن أن  

  - ةنا  ولكن بسةب أن نماذ  اللياس  لليو لخط  أو عيب في نموذ  ا  يجعله ترفض نموذ  الةنا  
 ذات ا غير صادقة. - نموذ  الةنا  االتي تتضمن  

ولنفرض أن الباحث قد توص  من  الل العملية السابقة إلا وجود حسن مطابقة بين نموذجه  
  اعتبارا  الخصوصية  مث   وهو بالطبع أمر نادر الحدوث معتبارا  عدتدة  –النظري وواقعه الميداني  

فروضه النظر ة  وتفسير  الباحث في مناقشة  تةدأ  في هذه الحالة    –  للعينة والمجتمع البحثي  ة الثقا ي
 والتي قام بصياغت ا بعد وضع اإلطار النظري للبحث.

وهو الوضع    –   ة أما إذا وجد الباحث أن المطابقة ضعيفة بين نموذجه النظري وبياناته الميداني
 ماذا يفع  الباحث؟ف – المتوقع 

 يار ن أساسيين ف ما أن يقوم برفض النموذ  النظري الذي    مفي هذا الموقة أما  إن الباحث
الحد   هذا  عند  و قة  وهي  وضعه  النموذ   صدم  من  التحقص  مجرد  هي  استراتيجيته  أانت  إذا 

وهي    Strictly confirmatory situation  امستراتيجية التي يطلص علي ا موقة التوأيد الصارم 
تخدام   وتكون النتيجة التي توص  ل ا الباحث هي عدم مطابقة النموذ  النظري  ساستراتيجية نادرة ام
 المفترض للةيانا .

والخيار اض ر الشا ع هو توليد نموذ  تنطةص علا الةيانا  الميدانية وهو الموقة الذي يطلص  
ارة  ش . حيث يقوم الباحث باستModel Generating Situation   عليه استراتيجية توليد النموذ 

الةرنامج المستخدم في مؤ را  التعدت  التي يقترح ا الةرنامج لتحقيص مطابقة النموذ  فيةدأ الباحث  
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ي  في فحة أ  مؤ ر يقترحه الةرنامج لتعدت  مسار العالقا  وعلا الباحث أن يختار المؤ را  الت 
تحقص مطابقة عالية    الةرنامج أحد المؤ را  التي   نه ربما يقترة إ  تتفص مع منطقه النظري للبحث إذ 

 للنموذ  ولكن م يعون ل ا معنا أو مدلول نظري لدى الباحث.
مؤ را  التعدت  المقترحة يقوم ب عادة تقدتر  البارمترا  أو  وبعد أن يضيف الباحث أو يحذف  

 . ا تباره     الةنا  بعدنموذ   ( 4) و وض  الشع  رقم    النموذ  حتا يص  إلا تحقيص المطابقة المطلوبة. 
 

 نموذج البناء بع  اختباره  (4)  االشك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هي   ( أن الظاهرة أو المتغير الكامن اإلدارة التشارأية ل ا لاللة مؤ را  4تتض  من الشع  رقم ) 
P1, P2, P3   وأن محددا  اإلدارة التشارأية في المدارس المصر ة تتضمن لاللة محددا  هي النمط    

  وأفا ة العاملين بالمدرسة وله لاللة مؤ را     L, L2, L3اللة مؤ را  هي  لالليادي لمدتر المدرسة وله  
  وأن نواتج اإلدارة التشارأية  T1, T2, T3  والثقة التظيمية ول ا لاللة مؤ را  هي C1, C2, C3هي 

الو  والرضا  المدرسي  األدا   جودة  هي  أيضا  نواتج  لاللة  تتضمن  المدارس  وقلة  في  للمعلمين  ظيفي 
و قدم الجدول التالي ملخًصا لنتا ج ا تبار  التخر ةية بالمدرسة ولك  من ا لاللة مؤ را  أيضا       السلوأيا

 :نموذ  الةنا  

 (2ول ) جد

السلوأيا  
 ةية رالتخ

الرضا 

 Sالوظيفي 

 للعاملين

جودة األدا  
 المدرسي 

Q  

 T ةاالثق

كفا ة 
 Cالعاملين 

النمط 
   Lالليادي 

اإلدارة 
 التشارأية

P 

Q1 

Q3 

Q2 

Sab3 

Sab2 

Sab1 

S3 

S2 

S1 

P3 P1 P2 

L1 

L3 

L2 

T3 

T2 

T1 

C3 

C2 

C1 

0. 11-  

0.22 

0.51 0.18 

0.32 

0.62 0.13 



 الهنداوي املهدي  ياسر فتحي                .41 –  9، 2007، أبريل 40، العدد 15مجلة التربية والتنمية، السنة 

           DOI: 10.13140/RG.2.2.18669.90089 

 

 

 30 

 مللص نتائم اختبار نموذج البناء
-Chi نموذ  ال

square 

df RMSEA RMR GFI CFI AGFI 

 0.67 0.78 0.75 0.085 0.093 420 1250 اممةر قي  نموذ  ال

دالة مما يعني    2لجدول السابص أن نموذ  الةنا  غير مطابص للةيانا  حيث ايمة أاا تض  من  و 
عدم  المقةول مما يشير إلا  ىالمداأل رى لم تقع في جميع إحصا ا  المطابقة  أما أن عدم المطابقة

هذا النموذ  حتا يحقص حسن    وبنا  عليه ربما يحتا  الباحث إلا تعدت   . مطابقة النموذ  للةيانا  
مطابقة  ونفرض أن الباحث قام بمراجعة مؤ را  التعدت  التي اقترح ا الةرنامج فوجد أنه ب ضافة  لا

العاملين إلا  من     نالمسار  ف ن  أفا ة  التنظيمية للرضا الوظيفي  الثقة  المدرسي   ومن  جودة امدا  
تتعارض مع اإل المطلوبة وم  المطابقة  قام  النموذ  يحقص  النظري لبحثه وعليه  ب ضافة  ا طار  لباحث 

 (5)   المسار ن فحص  علا النموذ  علا النحو الذي توضحه  ع  رقم
 ( نموذج البناء بع  يع يله  إختباره5شكا ري  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

( و قدم  0.01ض  من الشع  السابص أن جميع المسارا  المعيار ة دالة عند مستوى دملة ) تت
 :بعد تعدتله نموذ  الةنا   ملخًصا لنتا ج ا تبار  ( 3قم ) ر الجدول 

السلوأيا  
التخر ةية 

Sab 

الرضا 

 Sالوظيفي 

 للعاملين

جودة 
األدا  
 ي المدرس

  

 T ةاالثق

كفا ة 
 Cالعاملين 

النمط 
   Lالليادي 

 
اإلدارة 
 Pالتشاركية 

 

Q1 

Q3 

Q2 

Sab3 

Sab2 

Sab1 

S3 

S2 

S1 

P3 P1 P2 

L1 

L3 

L2 

T3 

T2 

T1 

C3 

C2 

C1 

0. 67-  

0.62 

0.57 0.77 

0.81 

0.6

2 

0.49 

0.73 

0.85 
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 (3ول ) جد
 المع   مللص نتائم اختبار نموذج البناء      

-Chi نموذ  ال

square 

df RMSEA RMR GFI CFI AGFI 

 0.67 0.78 0.75 0.085 0.93 420 1250 نموذ  قة  التعدت  ال

اممةر قي  نموذ  ال
 المعدل

407 460 0.023 0.049 0.978 0.991 0.971 

جا    و أفض  ح  حيث ه  Revisedدول السابص أن نموذ  الةنا  المعدل ج تض  من الو 
غير دالة مما يعني أنه م توجد فروم بين الةيانا  الميدانية وهذا النموذ  أي أن النموذ     2ايمة أا

المقةول    ى في المدجميع إحصا ا  المطابقة الخاصة به  بعد تعدتله تنطةص علا الةيانا  أما جا    
وبعد ذل  تنتق  الباحث إلا مناقشة    .نه أفض  النماذ  تفسيرا لةيانا  الدراسة الحاليةأ ا  لمما يشير إ

وتفسير فروضه البحثية بالطر قة المعتادة وبذل  يص  إلا نموذ  مفسر لإلدارة التشارأية بالمدارس  
الباحث بعد ذل  المقتتقديم تصورمقترة أ  في  المصر ة. وقد ترغب  حة  ر و مجموعة من اإلجرا ا  

 لتعز ز اإلدارة التشارأية بالمدرسة المصر ة في ضو  إطاره النظري وما توص  إليه من نتا ج.

 خامتة 
التخصصا    ومتدا    متعدد  علما  بوصفه  التعليمية  اإلدارة  علم  أن  اضن  واضحا  أصب  

 ر  و دراسا  في هذا العلم  وأن تطتطو ر البحوث والبحاجة ماسة إلا تضافر ج ود الباحثين من أج   
ساليب البحثية لمعالجة  لا تطو ر المن جيا  والمدا   واألونمو هذا العلم لن تت تا إم بالحرص ع

 ظاهراته المتعدد والمتنوعة.
من جية النمذجة بالمعادلة  ) وفي هذا السيام قدمت الدراسة الحالية ألحد المن جيا  الحدتثة 

دارة التعليمية  إم أن استخدام هذه المن جية  إلفادة من ا في بحوث ودراسا  االتي يمعن اإل  ( الةنا ية 
له  روي ومتطلبا  يجب مراعات ا وإجرا ا  تتم اتباع ا وهو ما تم توضيحه  الل هذه الدراسة   

 وقد تم طرة مثال افتراضي لتطةيص المن جية علا أحد البحوث المفترضة لإلدارة التعليمية.
د من جانب الباحث   ودعوة لمز د من  العرض أان مجرد محاولة لإلجت  وبعد ف ن هذا ا

 ساليب البحث في مجال اإلدارة التعليمية.أالحوار يقدم ا إلا أ  الم تمين ب لرا  من جيا  و 
 

 املراجع 
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