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إهداء

إلى نجوم حياتي المتأللئة ولطالما اىتديت بيا في ظممات دربي إلى والدي األستاذ /نعيم البحيصي متعك اهلل
بالصحة والعافية ,إلى ينبوع الحنان والحب التي باركت أيامي بالدعاء أمي الغالية ....
إلى سندي وقرة عيني ورفيق دربي زوجي الغالي (اسماعيل) ....
إلى عزوتي وسندي (إخوتي) ....و(أختي) ....
إلى عائمتي الكريمة ....
إلى جميع أساتذتي الكرام .....
إلى االسرى القابعين في سجون االحتالل ....
إلى المجاىدين المرابطين عمى الثغور....
إلى كل الشيداء األبطال الذين رووا بدمائيم ثرى الوطن ....
إلييم جميعاً أىدي ىذا الجيد المتواضع
سائمةً المولى عز وجل أن يجعمو خالصاً لوجيو الكريم.


ب

شكروتقدير
الحمد هلل الذي ال إلو إال ىو  ,فيو أحق من ذكر  ,وأحق من شكر  ,وأحق من عبد  ,وأحق من
حمد ,وأوسع من أعطى  ,وأجود من سئل ,أشرقت لنور وجيو الظممات  ,واستنارت لو األرض والسموات ,
أشكره عمى توفيقو وفضمو العظيم  ,والصالة والسالم عمى معمم البشرية الخير  ,قدوتنا وحبيبنا محمد صمى
اهلل عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين  ,وبعد ....
ووفاء وعرفاناً بالفضل ألىل الفضل  ,أتقدم بالشكر الجزيل
فإنو من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل ,
ً

لجامعتي جامعة األزىر منيل العمم والعمماء ....

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة الدراسات العميا بالجامعة والى كمية االقتصاد والعموم اإلدارية
والى قسم اإلحصاء التطبيقي ممثالً في أصحاب السعادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم األستاذ الدكتور/
محمود عكاشة  ,واألستاذ الدكتور /عبداهلل اليبيل  ,والدكتور /شادي التمباني  ,والدكتور  /مؤمن الحنجوري
عمى ما بذلوه من عمم ورأي وجيد طوال فترة دراستي....
وان لساني ليعجز عن الشكر والتقدير ألستاذي ومشرفي الفاضل سعادة الدكتور  /مؤمن "محمد
رمضان "الحنجوري الذي أفادني بغ ازرة عممو ورحابة صدره وسمو خمقو أثناء متابعتو رسالتي  ,فأسأل اهلل أن
يبارك لو في عممو وعممو ويجعل ذلك في ميزان حسناتو ....
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة الممثمة في  :سعادة الدكتور /شادي التمباني  ,وسعادة
الدكتور  /عماد نشوان لما قدموه من نصائح وتوجييات قيمة....
ويسرني أن أقدم شكري وعظيم امتناني إلى والدي العزيز الذي شجعني وآزرني عمى إنجاز ىذه
الدراسة فجزاه اهلل عني خير جزاء  ,والشكر موصول ألخي الميندس /عمر نعيم البحيصي وتوأمو الدكتور/
عمي عمى ما بذلوه من ٍ
جيد معي  ,وفي الختام أشكر كل من ساعدني إلتمام ىذا العمل راجياً من اهلل أن
يحفظ الجميع....
وآخر دعواي الحمد اهلل رب العالمين فإن أصبت فمن اهلل عز وجل  ,وان أخطأت فذلك سمة البشر
واهلل ولي التوفيق....


ت

الممخص
تناولت ىذه الدراسة استخدام أسموب تحميل المسار لدراسة العوامل المؤثرة في المعدل التراكمي
لطمبة الدراسات العميا في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس  ,حيث تم الحصول عمى بيانات الدراسة
من عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر بغزة لمفترة , 2012 - 2004اشتممت بيانات الدراسة عمى تسعة
متغيرات مستقمة وتتمثل في عالمات الطمبة في المساقات االجبارية لبرنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس
باإلضافة إلى معدل الطالب في الثانوية العامة ومعدلو في البكالوريوس  ,ومتغير تابع يمثمو معدل الطالب
التراكمي  ,وكان حجم عينة الدراسة ( )145طالب وطالبة  ,طبق أسموب تحميل المسار وذلك بتكوين نموذج
سببي مقترح واستخدمت الدراسة برنامج  SPSS\AMOSومن خالل النموذج المقترح تم حساب معامالت
المسار المباشرة والغير مباشرة بطريقتين األولى من خالل استخدام معامالت االرتباط والثانية من خالل
استخدام معامالت االنحدار ,فتوصمت الدراسة إلى أن معامالت المسار المحسوبة بالطريقتين متطابقة تقريباً
 ,كما وتوصمت الدراسة إلى أن أكثر المتغيرات تأثي اًر مباش اًر عمى المعدل التراكمي لطمبة ماجستير برنامج
المناىج وطرق التدريس ىي عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا ,ثم يمييا عالمة مساق االحصاء
التربوي والنفسي ,يمييا عالمة مساق القياس والتقويم ,يمييا عالمة مساق عمم النفس التربوي المتقدم ,يمييا
مباشر ىي
تأثير غير
عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس ومن ثم باقي المتغيرات ,وأكثرىا
اً
اً
عالمة مساق القرآن الكريم ,يمييا معدل البكالوريوس  ,ثم يمييا معدل الثانوية العامة .أما أكثر المتغيرات
تأثي اًر كمياً عمى المعدل التراكمي كانت عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا ,يمييا عالمة مساق القياس
والتقويم ,يمييا عالمة مساق القرآن الكريم ,يمييا عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس ومن ثم
باقي المتغيرات.


ث

Abstract

This study used Path Analysis approach in order to study the affecting factors on Grade
Point Average (GPA) of postgraduate students in Curriculum and Teaching Methods Master
Program. The study obtained its data for the period of 2004-2012 from the Deanship of
Postgraduate Studies in Al-Azhar University-Gaza.
The study data consist of nine independent variables which include the students’ grades
of compulsory courses in Curriculum and Teaching Methods Master Program, in addition to the
student’s GPA in General Secondary Exams and GPA in Bachelor degree. As well the dependent
variable which is the GPA of postgraduate student. The study sample consist of (145) students.
This study applied Path Analysis approach through designing a proposed casual model
and used SPSS\AMOS software. The study calculated the direct and indirect paths in two ways
via using correlation coefficients and regression coefficients
The study concluded that the calculated path coefficients in the two ways almost are
identical. Also, it concluded that the grade of curriculum planning and development course is the
most direct affecting variable on the GPA of postgraduate student, then the grade of educational
and psychological statistics course, followed by the grade of measurement and correction course,
then the grade of advanced educational psychology course, followed by the grade of research
methodology in education and psychology course, and then the other remaining variables.
Moreover, the grade of Holy Quran is the most indirect affecting variable on the GPA of
postgraduate student, then the student’s GPA in bachelor degree, and followed by the student’s
GPA in general secondary exams. However, the grade of curriculum planning and development
course is the most completely affecting variable on the GPA of postgraduate student, followed
by the grade of measurement and correction course, then the grade of Holy Quran, then the
grade of research methodology in education and psychology course, and then the other
remaining variables.
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المسار


ش

الفصل األول  :مدخل الدراسة

1

) (1.1مقدمة :
يعد التعميم ركيزة أساسية في نمو أي مجتمع وازدىاره ،ولئن اىتمت كثير من الدول بالصناعات
وتنمية الثروات سيبقى االىتمام بالتعميم ىو الركيزة األساسية والثروة الحقيقية لكل مجتمع ،والتعميم بذاتو يعتبر
صناعة تعمل عمى تنمية ثروة األمم .واذا كان التعميم كذلك فإن الدراسات العميا التي تقدميا الجامعات تعد
أرقى أنواع ىذه الصناعة ،حيث تقدم الجامعات برامجيا لمدراسات العميا بيدف إثراء البحث العممي ،وزيادة
المعرفة وتنمية الموارد البشرية والمادية ،وايجاد الحمول المناسبة لمشكالت المجتمع .والجامعات بكونيا
المؤسسات التي يبرز من خالليا دور التعميم العالي في المجتمع فيي تقوم بدور رائد في تطوير المجتمعات
وذلك بتوفير الكوادر المختصة لتغطية حاجات المجتمع في جميع المجاالت وتقع عمييا مسؤولية إعداد القادة
والمفكرين وعمماء المستقبل والباحثين في شتى المجاالت .وانطالقاً من أن التحصيل العممي ىو ناتج
اكتساب الطالب لمميارات والمعرفة من خالل عدة مقررات دراسية ومناىج دراسية سواء كانت حالية في
برنامج الماجستير أو سابقة  ،فإن ىناك العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تساىم في تحسين
ىذا التحصيل العممي .ومن ىنا يبرز ظيور دور المقررات الدراسية التي يدرسيا الطالب في الماجستير في
تحصيمو العممي وبناء عميو نريد دراسة تأثير ىذه المقررات (متغيرات مستقمة)عمى مستوى التحصيل العممي
أو معدلو التراكمي (متغير تابع).
حيث ال تخمو دراسة عممية أو تربوية أو اجتماعية أو فمسفية من استخدام األساليب االحصائية
المتنوعة  ،خصوصا تمك األساليب التي تيدف لموصول إلى صيغة تصف العالقات بين متغيرات الدراسة
مثل طرق تحميل االنحدار بأنواعو المختمفة  ،حيث ييدف تحميل االنحدار لوصف شكل العالقات بين
المتغيرات المفسرة والمتغير التابع ،ثم تقدير قيمة المتغير التابع أو التنبؤ بو عند مستوى من مستويات
المتغيرات المفسرة  ،ثم في النياية تفسير التغير الناتج في قيم المتغير التابع بداللة التغير في قيم المتغير
المستقل بعد ضبط بقية المتغيرات المفسرة  ،كما أن تحميل االنحدار يحقق أىداف الدراسة إال أنو يقتصر
عمى ابراز التأثيرات المباشرة لممتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع دون التطرق لمتأثيرات غير المباشرة في
المتغير التابع(أبو عمرة  : 2013،ص. )2
ولموقوف عمى نمط تأثير العديد من العوامل عمى ظاىرة معينة يكون لبعضيا تأثير مباشر واضح
بينما البعض اآلخر منيا يتدرج بنفس االىمية اال ان ىذه التأثيرات ال يمكن تحديدىا عمى اساس عالقة
مباشرة بينيا وبين الظاىرة قيد الدراسة ولكن طبيعة ىذا التأثير غير المباشر ينتج من خالل عامل وسيط أو
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أكثر من ضمن العوامل التوضيحية ذات التأثير المباشر  ،اذ ان ىذا المفيوم ىو ما يمثمو اسموب تحميل
المسار (( )Path analysisالنقاش وصالح  : 2008ص .)175
لذلك يمكن استخدام أسموب تحميل المسار في دراستنا حيث يتأثر المعدل التراكمي لطالب برنامج
ماجستير المناىج وطرق التدريس بالعديد من المتغيرات والمساقات الدراسية المختمفة التي ترتبط مع بعضيا
البعض بشبكة من العالقات .
) (2.1مشكمة الدراسة :
يعتبر التعميم الجامعي أحد ركائز بناء المجتمعات الحديثة  ،وقد أصبح الحصول عمى الدرجة
العممية األولى البكالوري وس أو الميسانس من أحد أساسيات التعميم العام في مجتمعاتنا العربية والسيما
مجتمعنا الفمسطيني  ،بل تعدا ذلك إلى أن ىناك نسبة كبيرة من مخرجات التعميم العام حاصمة عمى الدرجة
الجامعية الثانية الماجستير  ،حيث يكاد الجزم أن الحصول عمى الدرجة الجامعية الثانية أصبح أم اًر ىاماً
أساسيا لدى الكثير من شرائح المجتمع الفمسطيني ألسباب كثيرة ومتعددة .
و ً
تعتبر برامج ماجستير التربية في جامعة األزىر بغزة من أوائل برامج الدراسات العميا التي تم افتتاحيا  ،حيث
بدأ برنامج ماجستير التربية في العام  1995وذلك بثالث تخصصات مختمفة وىي المناىج وطرق التدريس
وعمم النفس وأصول التربية.
طمبا لدى طمبة كمية التربية حيث
ويعتبر برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس من أكثر البرامج ً

تخرج من ىدا البرنامج حتى المحظة ما يقارب ال (  ) 300طالب وطالبة عمى مدار السنوات السابقة
.وتتداخل المساقات الدراسية في برامج الماجستير بشكل عام وبرنامج المناىج وطرق التدريس بشكل خاص
حيث أن ىناك مساقات تشترك في طبيعتيا العممية وقد تكون مؤثرة فيما بينيا ومؤثرة عمى المعدل التراكمي
لمطالب  ،ويالحظ عدم وجود دراسات حول طبيعة عالقة المساقات الدراسية بعضيا ببعض وعالقتيا بالمعدل
التراكمي لمطالب وان كان ىناك دراسات حول ذلك فتقتصر عمى أحد أمرين :
 .1دراسة وجود أو عدم وجود عالقة بين المساقات الدراسية باستخدام تحميل االرتباط .
 .2دراسة التأثير المباشر فقط لممساقات الدراسية في مستوى التحصيل األكاديمي لمطالب باستخدام تحميل
االنحدار.
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لكن الواقع يبرز وجود شبكة من العالقات بين المساقات الدراسية المختمفة ومتغيرات أخرى مؤثرة في
أساسا ميماً في
مستوى التحصيل األكاديمي لمطالب  ،حيث يفترض أسموب تحميل االنحدار والذي يعتبر
ً

تحميل العديد من البيانات ومجاالتيا المتعددة وجود عالقات بين المتغيرات المستقمة  ،ليذا تظير الحاجة إلى
استخدام أ ساليب احصائية متقدمة ال تفترض عدم وجود عالقات بين المتغيرات المستقمة ومن ىذه األساليب
االحصائية أسموب تحميل المسار ( ،)Path Analysisحيث أن تحميل المسار يعطي نموذجاً توفيقياً لبيانات
الدراسة ويفسر تأثير المتغيرات المستقمة في المتغير التابع تأثيرات مباشرة وغير مباشرة ،وال يقتصر عمى
وجود وعدم وجود تأثير ،حيث أن ىناك متغيرات وسيطة تسيم في تفسير تمك العالقات.
وبناء عمى ما تقدم تكمن مشكمة الدراسة في االجابة عن التساؤل التالي :
ما ىي أىم المتغيرات التي ليا تأثير (مباشر وغير مباشر) عمى المعدل التراكمي لطمبة برنامج ماجستير
المناىج وطرق التدريس في جامعة األزىر -غزة
( )3.1أىداف الدراسة :
تيدف الدراسة إلى :

 .1دراسة العالقة بين (المساقات الدراسية المختمفة وبعض المتغيرات األخرى ) و المعدل التراكمي لمطالب
في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس في جامعة األزىر –غزة.
 .2تحديد األثر المباشر وغير المباشر لممتغيرات المستقمة (المساقات الدراسية ومتغيرات أخرى).
( )4.1أىمية الدراسة :
 .1تكمن أىمية الدراسة في الجانب التطبيقي وذلك من خالل معرفة أىم المتغيرات المستقمة تأثي ار عمى
مستوى التحصيل األكاديمي لطمبة الدراسات العميا في برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس بجامعة
األزىر– غزة  ،وذلك من خالل حساب األثر المباشر وغير المباشر ليا وذلك لتمكين أصحاب الشأن في
وضع الخطط األكاديمية المناسبة وحل المشاكل المتعمقة بالجانب األكاديمي .
 .2تقديم توصيات ألصحاب القرار فيما يتعمق بالخطط األكاديمية لالستفادة منيا .
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( )5.1حدود الدراسة :
أوال  :الحدود الموضوعية
تختص ىذه الدراسة بدراسة تحميل المسار من خالل دراسة العالقة السببية بين المتغيرات في اتجاه
واحد دون التطرق لمعالقات التبادلية .
ثانيا  :الحدود المكانية
اختصت الدراسة بدراسة مستوى التحصيل األكاديمي لطمبة برنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس
في جامعة األزىر – غزة.
ثالثا  :الحدود الزمانية
تم الحصول عمى البيانات لمفترة  2004م إلى  2012م .
( )6.1مصدر البيانات :
تم الحصول عمى البيانات من عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر _ غزة .
( )7.1متغيرات الدراسة :
تشمل عينة الدراسة ( )145طالبا وطالبة  ،تمثمت في  10متغيرات كمية وىي درجات طمبة برنامج
ماجستير المناىج وطرق التدريس بجامعة األزىر في المساقات الدراسية االجبارية المقترحة في الخطة
الدراسية باإلضافة الى معدل الطالب في الثانوية العامة ومعدلو في الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس)
أما باقي المساقات الدراسية لم يتم أخذىا وذلك بسبب وجود نقص في درجات الطمبة ليذه المساقات وعدم
اكتمال الدرجات وبالتالي متغيرات الدراسة ىي:
 : X0 .1معدل الطالب التراكمي
 : X1 .2معدل الطالب في الثانوية العامة
 : X2 .3معدل الطالب في البكالوريوس
 : X3 .4عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي
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 : X4 .5عالمة مساق القرآن الكريم
 : X5 .6عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج
 : X6 .7عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم
 : X7 . 8عالمة مساق القياس والتقويم النفسي والتربوي
 : X8 .9عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا
 : X9 .10عالمة مساق مناىج البحث في التربية وعمم النفس
( )8.1منيجية الدراسة :
سوف يتم استخدام المنيج التحميمي لدراسة مسار العالقة بين المتغيرات في نموذج سببي مقترح من
خالل تقدير معامالت المسار باستخدام تحميل االرتباط وتحميل االنحدار  .ومن ثم بناء نموذج تحميل المسار
من خالل بناء نموذج سببي يوضح نمط لمعالقات بين متغيرات الدراسة ورسم نموذج تخطيطي لمسار
العالقات بين المتغيرات ثم حساب معامالت المسار ،وتم استخدام برنامج  SPSS\AMOSفي تحميل
البيانات لما لو من مزايا حيث يعطي نتائج بصورة مبسطة وسيمة الفيم.
( )9.1الدراسات السابقة :
أوالً :الدراسات العربية
دراسة ( أبو عمرة )2014 ,استخدم في دراستو أسموب تحميل المسار لدراسة العوامل
المناخية المؤثرة عمى كمية األمطار في محافظة رام اهلل  ،حيث تم تجزئة معامالت االرتباط إلى تأثيرات
مباشرة وتأثيرات غير مباشرة باستخدام أسموب تحميل المسار وتم حساب معامالت المسار أيضا باستخدام
طريقة االنحدار ،وتوصمت الدراسة إلى أن معامالت المسار المحسوبة بالطريقتين متطابقة وان أكثر
المتغيرات تأثي اًر مباش اًر عمى كمية األمطار ىو معدل درجة الح اررة ثم معدل سطوع الشمس ثم معدل الرطوبة
مباشر عمى كمية األمطار ىو معدل سطوع الشمس ثم مجموع التبخر ثم
تأثير غير
النسبية واكثر المتغيرات
اً
اً
معدل الضغط الجوي  ،كذلك توصمت الدراسة إلى أن أكثر المتغيرات تأثي ار كميا عمى كمية األمطار ىو
معدل سطوع الشمس ثم معدل درجة الح اررة ثم معدل الرطوبة النسبية .
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دراسة (اسماعيل ) 2012 ,ىدفيا دراسة مدى نجاح االندماج بين شركة تأمين مربحة ،وشركة تأمين
أخرى خاسرة ،من بين شركات التأمين التعاوني العاممة بالمممكة العربية السعودية ،عن طريق قياس ربحية أو
خسارة السيم لشركة التأمين المدمجة الجديدة ،باستخدام أسموب تحميل المسار ،كأحد أساليب نمذجة المعادلة
البنائية ،حيث يتناسب ىذا النوع من التحميل ،مع طبيعة البيانات والغرض من ىذه الدراسة .وييدف ىذا
البحث إلى تنمية ربحية أو تخفيض خسائر شركات التأمين التعاوني العاممة بالمممكة العربية السعودية،
وترشيد ودعم مساندة اتخاذ الق اررات المتعمقة باندماج تمك الشركات .وتمثمت أىم نتائج البحث في تحديد أىم
المؤشرات المالية المؤثرة عمى نجاح عممية االندماج ،وأن ىناك عمميات اندماج ناجحة ،وأخرى فاشمة.
دراسة (المالكي ) 2012 ,استخدم في دراستو أسموب تحميل المسار بيدف دراسة العالقة المباشرة
وغير المباشرة لمداخل تعمم اإلحصاء عمى التحصيل الدراسي من خالل ميارات التفكير الناقد حيث أظيرت
النتائج وجود تأثير مباشر موجب لممدخل االستراتيجي والمدخل العميق لتعمم االحصاء عمى التحصيل في
مقررات اإلحصاء ،وتأثير غير مباشر لممدخل االستراتيجي والمدخل العميق لتعمم االحصاء عمى التحصيل
في مقررات اإلحصاء مرو اًر بميارات التفكير الناقد .
دراسة (الشكرجي ) 2011 ,استخدم تحميل المسار لدراسة المتغيرات المؤثرة في المستوى العممي
لطمبة المعيد التقني "نينوى" حيث احتوت الدراسة عمى ثمانية متغيرات مستقمة تمثل المواد الدراسية ومتغير
تابع والذي يمثل معدل الطالب النيائي و استخدمت طريقة االنحدار المتدرج Stepwise Regression
ل محصول عمى نموذج مالئم لمبيانات ،ومن خالل النتائج تتضح أىمية المتغير(العمميات المصرفية الداخمية)
أخير المتغير( إدارة الخطر) في تأثيره في
يميو المتغير (االقتصاد المالي ) يميو المتغير (القراءات المالية) و ًا
المتغير التابع (معدل الطالب النيائي) .

دراسة (ترابي ,وآخرون ) 2011 ,في دراسة نفذت في مركز بحوث درعا العائد لمييئة العامة
لمبحوث العممية الزراعية خالل الموسمين  2008/2007و 2009/2008زرعت إحدى عشرة عشيرة من
الفول ( (Vicia faba L.جمعت من محافظات القطر الجنوبية بتصميم قطاعات عشوائية كاممة بثالثة
مكررات  ،بيدف تحري التباين المظيري بينيا  ،ودراسة االرتباط وتحميل معامل المسار لصفات عدد الفروع
المثمرة  /نبات  ،عدد القرون /نبات  ،عدد البذور /قرن  ،وزن عشرة قرون خضراء  ،وغمة النبات الواحد من
القرون الخضراء .أظير تحميل التباين التجميعي تباينات عالية المعنوية بين العشائر المختبرة ولمصفات
المدروسة جميعيا  ،عدا صفة عدد الفروع المثمرة /نبات  ،إذ كانت التباينات معنوية فقط  ،وكشفت دراسات
االرتباط وتحميل المسار عن ارتباط سالب عالي المعنوية بين عدد الفروع المثمرة  /نبات وغمة النبات من
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القرون الخضراء وكان االرتباط موجباً وبداللة احصائية عالية بين الغمة و وزن عشرة قرون خضراء ،وكانت
التأثيرات المباشرة لممؤشرات المدروسة جميعيا سالبة في الموسمين باستثناء مؤشر وزن عشرة قرون خضراء.
افترضت ىذه النتائج تبني المؤشر األخير كمعيار انتخابي عند ممارسة االنتخاب لمطرز عالية الغمة في
عشائر الفول.
دراسة (الربيعي ,وآخرون  ) 2010 ,ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى العالقة بين جودة
الخدمة التعميمية المدركة وجودة اإلشراف و رضا طمبة الدراسات العميا في الجامعات الخاصة األردنية .حيث
شممت الدراسة كل من جامعة الشرق األوسط وجامعة عمان العربية وجامعة جدا اًر لكونيا متخصصة
بالدراسات العميا .و تم اعتماد التحميل اإلحصائي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي  SPSSو استخدام عدد
من األدوات و األساليب اإلحصائية منيا تحميل االنحدار إضافة إلى تحميل المسارPath Analysis
باستخدام برنامج  AMOS 7و قد تم التحقق من صدق و ثبات أداة الدراسة و تأكد االتساق الداخمي لكافة
المقاييس المعتمدة بالدراسة .و قد بينت نتائج التحميل اإلحصائي انخفاض واضح في مستوى جودة الخدمة
التعميمية المدركة من قبل طمبة الدراسات العميا في كل من الجامعات األردنية الخاصة موضوع الدراسة .وان
ىذا الضعف قد شمل كافة أبعاد جودة الخدمة الخمسة :الممموسية  ،الموثوقية  ،التعاطف  ،االعتمادية و
االستجابة .كما أشارت الدراسة إلى ضعف في مستوى جودة اإلشراف عمى الرسائل .وقد بينت الدراسة وجود
أثر لكل من جودة الخدمة التعميمية وجودة اإلشراف عمى رضا الطمبة وكذلك وجود أثر لجودة الخدمة
التعميمية عمى جودة اإلشراف .و قد أكدت الدراسة الدور الفاعل لجودة االشراف كوسيط في تعزيز أثر جودة
الخدمة التعميمية عمى الرضا  .كما بينت الدراسة ابعاد جودة الخدمة األكثر تأثي اًر في جودة اإلشراف و
تحقيق رضا الطمبة وىي االعتمادية و االستجابة.
دراسة (محمد ,وآخرون ) 2010 ,اىتمت ىذه الدراسة باألنشطة الرياضية  ،حيث إن الكثير من
األنشطة الرياضية تعتمد عمى الحركات الرياضية وماليا من عالقة مع الخصائص التي يمكن تحديدىا من
خالل الطرق المتنوعة لدراسة خاصية حركة االنسان والمظير الخارجي ومن ىذه المظاىر القياسات الجسمية
والسعة الحيوية التي تؤثر غمى االنجاز الرياضي  .ومن ىنا برزت أىمية دراسة بعض القياسات الجسمية
وأثرىا عمى السعة الحيوية من خالل تحميل مساراتيا وذلك باستخدام قانون االنحدار(تحميل المسار) وىي
دراسة تطبيقية غرضيا معرفة أي القياسات أكثر تأثير عمى السعة الحيوية .
دراسة (الجبوري ,وآخرون )2009 ,استخدمت  65ساللة منتخبة بطريقة االنتخاب بالنسب من
األجيال االنعزالية لبرنامج تربية ليجن متعددة من ايكاردا ومقارنتيا مع الصنفين شام  6وربيعة تحت ظروف
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الترب الجبسية بيدف تحديد الصفات األكثر تأثي اًر في محصول الحبوب واالعتماد عمييا في تحسين حاصل
حنطة الخبز  .قدرت معامالت االرتباط الظاىرية والوراثية بين محصول الحبوب ومكونات الصفات األخرى
 :ارتفاع النبات وعدد السنابل وطول السنبمة وعدد حبوب السنبمة ووزن ألف حبة  .وتجزئتيا إلى تأثيرات
مباشرة وغير مباشرة  .أظيرت الصفات عدد السنابل وعدد حبوب السنبمة ارتباطاً موجباً عالي مع حاصل
الحبوب وعدد حبوب السنبمة مع طول السنبمة  ،وكان لصفتي عدد سنابل النبات وعدد حبوب السنبمة تأثي اًر
مباش اًر عالياً في صفة الحامل أما التأثيرات غير المباشرة عمى حاصل الحبوب من الصفات األخرى فكانت
منخفضة لذلك يمكن استخداميا مقياسا لالنتخاب لصفة المحصول في حنطة الخبز تحت ظروف الترب
الجبسية.
دراسة (الزيادي )2009 ,ىدفت الدراسة إلى تشخيص العوامل المؤثرة في نوايا العاممين بجامعة ذي
قار لإلتيان بسموك استخدام االنترنت وبمغت عينة الدراسة ( )127منتسبا وحممت البيانات باستخدام أسموب
تحميل المسار وتوصمت إلى وجود عدد من عالقات التأثير .فقد أثرت متغيرات الدراسة الخارجية ( النوع
االجتماعي  ،الدخل الشيري ،الفائدة ،سيولة االستخدام ،المكانة  ،المتعة ،النوايا لإلتيان بالسموك) تأثي اًر
معنويا في المتغير الداخمي النوايا لإلتيان بالسموك ولم يؤثر (المستوى التعميمي والعمر) معنوياً .وخمصت
الدراسة إلى وجود تأثير ل(النوع االجتماعي  ،المستوى التعميمي  ،الدخل الشيري ،الفائدة ،سيولة االستخدام،
المكانة  ،المتعة ،النوايا لإلتيان بالسموك) عمى المتغير التابع ببعديو (وقت االستخدام وتنويعو) فيما لم يؤثر
العمر في وقت االستخدام ولم يظير تأثير معنوي لمدخل الشيري والعمر عمى تنويع االستخدام ونوقشت
خالل مسار الدراسة دالالت ومضامين ىذه العوامل ثم اختتمت بالتوصيات التي ترى أن القراءة المستنيرة
لتعزيز استخدام االنترنت في منطقة البحث.
دراسة (النقاش وصالح ) 2008 ,استخدما تحميل المسار لدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة
لمجموعة من العوامل المؤثرة (الجنس  ،العمر  ،منطقة السكن) عمى اصابة االشخاص دون سن الثامنة
عشر بمرض فقر الدم (سوء التغذية  ،عوز الحديد  ،البحر االبيض المتوسط) من خالل دراسة النموذج
الموجستي متعدد الحدود الشرطي ،وقد تبين بان االصابة بمرض فقر الدم لو عالقة قوية بعامل العمر يميو
عامل الجنس حيث تتركز اكثر اصابات الذكور في الفئة العمرية (  )13-10سنة بينما تتركز اكثر اصابات
االنثى في الفئة العمرية اكبر من (  )13سنة .
دراسة (الغنام ) 2005 ,بينت الدراسة اسموب تحميل المسار وفوائده العممية واستخدامو في تحميل
العالقة بين المتغيرات الى مباشرة وغير مباشرة  ،وتناولت في جانبيا النظري كيفية كتابة النموذج الخاص
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بتحميل المسار بعد تحويل نموذج االنحدار الى الحالة القياسية التي يتساوى فييا معامل االرتباط مع معامل
االنحدار وباستخدام أسموب المربعات الصغرى  ، olsيتم الحصول عمى معادلة لحساب معامالت المسار
وكيفية انشاء مخططات المسار  .أما في الجانب العممي فيتم تحميل االرتباطات بين متغيرات تجربة زراعية
أقيمت في كمية الزراعة بجامعة بغداد لمموسم الزراعي  2001-2000عمى محصول القمح وكانت النتائج
أن ىناك بعض االختالفات في التفسيرات بعد استخدام تحميل المسار مقارنة بالنتائج المعتمدة عمى معامالت
االرتباط البسيطة.
دراسة (خان ) 2005 ,استخدم الباحث تحميل االنحدار الالخطي المتعدد وتحميل المسار لتقدير
العالقة الفنية بين انتاج الجوز والعوامل المؤثرة عميو في اقميم كردستان وتحديد المناطق التي تتميز بميزة
نسبية في انتاج محصول الجوز و أظيرت النتائج ان محافظة السميمانية تحتل المركز االول من المساحة
المزروعة وعدد األشجار المثمرة في حين تأتي محافظة أربيل في المقدمة من حيث عدد األشجار الكمية ومن
خالل تحميل االنحدار و تحميل المسار تبين أىمية متغير المساحة بتأثيرىا عمى االنتاج والتأثير المتواضع
لعنصر رأس المال. 0
ثانياً  :الدراسات األجنبية
دراسة ( )Cyprien & Kumar , 2011تناولت تحميل االرتباط وتحميل المسار لتحديد طبيعة
العالقة بين محصول الحبوب ومكوناتو إلى آثار مباشرة وغير مباشرة  ،حيث أظيرت نتائج تحميل المسار أن
عدد السنبالت ووزنيا بالجرام وعدد أيام التزىير جميعيا تعتبر من العوامل السببية عمى محصول الحبوب ،
حيث إن تقدير األثر المباشر وغير المباشر عمى محصول الحبوب تقدر تحت ثالث محكمات تجريبية.
دراسة ( )Gamborg, et al., 2009وصفت الدراسة أسموب تحميل المسار عمى أنو الطريقة التي
يمكن استخداميا لتقدير العالقة بين أحجام الجسم عند نقاط زمنية مختمفة وعالقة حجم الجسم طوال الحياة
مع النتائج الصحية باإلضافة إلى أنو يمكن تصنيف ىده العالقات إلى أثر مباشر وغير مباشر  ،حيث
تناولت الدراسة بيانات عن حجم الجسم في مرحمة الطفولة وقياسات لضغط الدم االنقباضي لعينة من
الرجال ،وقارنت الدراسة نتائج ثالث طرق انحدار قياسية فكانت نتائج تحميل المسار سيمة التفسير عمى
خالف طرق االنحدار القياسية  .وكانت النتائج تشير أيضا إلى أن الزيادة في حجم الجسم قبل سن 11عاما
أقل ضر ار لضغط الدم لمبالغين من الزيادات التي تحدث بعد ىذا العمر.
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دراسة ( )Nair, 2007تناولت تأثير كل من ضغوط العمل والرضا الوظيفي عمى الدافع لمنقل ونقل
التعمم القائم عمى تصورات محددة لمسالمة والصحة المينية  .واستخدمت العديد من األساليب االحصائية مثل
تحميل االنحدار واالرتباط وتحميل المسار وتحميل العوامل ،فكانت النتائج وجود عالقة غير مباشرة بين
ضغوط العمل واالجياد والقمق ونقل التعمم من خالل الرضا والدافعية لمنقل كما أظيرت نتائج تحميل المسار :
 -1وجود عالقة بين ضغوط العمل والنقل بوساطة الرضا الوظيفي والدافعية لمنقل .
 -2وجود عالقة بين االجياد والنقل بوساطة الرضا الوظيفي والدافعية لمنقل .
 -3وجود عالقة بين القمق والنقل بوساطة الرضا الوظيفي والدافعية لمنقل .
دراسة ( )Hung Chiu , et al. , 2007ىدفت ىذه الدراسة إلى استخدام

تحميل المسار

التجميعي التحميمي لتقييم نموذج نظري لمتوتر و الصحة واعتمد التحميل التجميعي عمى إعادة تحميل 477
دراسة حققت بالمواضيع الذي سببو التوتر في تايوان ما بين يناير  1980و ديسمبر  .2003وتشمل
متغيرات الدراسة عمى التوتر الذاتي  ،الصحة  ،الدعم االجتماعي  ،استراتيجيات التكيف  ،السمات
الشخصية  .استمدت مصفوفة االرتباط ليذه المتغيرات من تحميل البيانات التجميعي ثم بعد ذلك استخدم
أسموب تحميل المسار الختبار صحة الفرضيات الموضوعة لنموذج التوتر و الصحة لمبيانات المجمعة .
وأظيرت النتائج أن الفرضيات المقترحة لمنموذج تتالءم بشكل جيد مع البيانات المجمعة كما بينت أن
التوتر الذاتي لو تأثير مباشر عمى الصحة في حين أن الدعم االجتماعي  ،استراتيجيات التكيف  ،السمات
الشخصية تأثيرىا المباشر وغير المباشر أضعف نسبيا عمى الصحة.
دراسة ) (Streiner, 2005تناولت أسموب تحميل المسار من ناحية نظرية بشيء من التوسع
حيث أوضح الباحث أن تحميل المسار ىو امتداد لالنحدار المتعدد ويتجاوز االنحدار المتعدد من حيث أنو
يسمح لتحميل نماذج أكثر تعقيدا  ،ومن خاللو يمكن دارسة الحاالت التي يكون فييا العديد من المتغيرات
التابعة  ،وتمك التي توجد فييا" السالسل "من التأثير كأن نقول أن المتغير  Aيؤثر في المتغير  Bوالذي
بدوره يؤثر في المتغير  ، Cو عمى الرغم من اسميا السابق" النمذجة السببية " فإن تحميل المسار ال يمكن
أن يستخدم في تحديد العالقة السببية أو حتى لتحديد ما إذا كان نموذج معين ىو الصحيح  ،بل يمكن فقط
تحديد ما إذا كانت البيانات متسقة مع النموذج ،ومع ذلك فإن ىذا األسموب يعتبر قويا لدارسة النماذج
المعقدة ولممقارنة بين نماذج مختمفة لتحديد أي واحد يناسب البيانات
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دراسة ( )Wang ,et al.,2003في ىذه الدراسة طبق أسموب تحميل المسار لدراسة العالقة
المتبادلة والعالقات السببية بين نوعين من ارتداد االستشعار عن بعد  ،أحدىما ىو استرداد لدرجة ح اررة
سطح األرض واآلخر لوصف نتائج معدل الرطوبة لسطح األرض  ،حيث توصل الباحثون إلى أنو يمكن
استخدام تحميل المسار لدراسة التأثير المباشر وغير المباشر لممتغيرات في ارتداد االستشعار عن بعد ،
وكانت التفسيرات أفضل من نتائج االنحدار الخطي المتعدد.
دراسة ( )Ahn,2002بينت الدراسة أن تحميل االنحدار المتعدد المراحل وتحميل المسار يكمالن
ميمة تحميل االنحدار التقميدي حيث أن تحميل االنحدار المتعدد مفيد ومشترك في العديد من العموم ومنيا
الصيدلة إال أن ىناك مشكمة محدودة أن تحميل االنحدار المتعدد يقيس التأثيرات المباشرة لممتغيرات المستقمة
وعالوة عمى ذلك قد يسفر عن تقديرات منحازة بسبب تجاىميا اآلثار غير المباشرة في بعض الحاالت وكان
الغرض من ىذه الدراسة ىو تسميط الضوء عمى فائدة نماذج االنحدار المتعدد المراحل وتحميل المسار في
إعداد البحوث الصيدالنية واستخدمت ىذه الدراسة باعتبارىا مقدمة ليذين النموذجين.
بناء عمى ما سبق :
ً
نجد أن ىذه الدراسة تتفق مع غيرىا من الدراسات في :
 .1أن ىذه الدراسة تناولت أسموب تحميل المسار بشيء من التفصيل .
 .2استخدمت الدراسة معامالت االرتباط ومعامالت االنحدار من أجل الحصول عمى معامالت المسار.
 .3استخدمت الدراسة طريقة االنحدار التدريجي لمحصول عمى نموذج مالئم لمبيانات.
كما نجد أن ىذه الدراسة تتميز عن غيرىا من الدراسات في :
 .1طبقت الدراسة تحميل المسار عمى عالمات مساقات طمبة ماجستير قسم المناىج وطرق التدريس  ،حيث
لم نجد دراسة اعتمدت أسموب تحميل المسار لدراسة المتغيرات المؤثرة عمى المعدل التراكمي لطمبة ماجستير
قسم المناىج وطرق التدريس.
 .2قامت الدراسة بدراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لممتغيرات المؤثرة عمى المعدل التراكمي لطمبة
ماجستير قسم المناىج وطرق التدريس .بخالف دراسات سابقة اعتمدت فقط عمى دراسة العالقة بين المعدل
التراكمي ومتغيرات أخرى.
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( )10.1تقسيم الدراسة :
تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول ،يحتوي الفصل األول منيا عمى مدخل الدراسة والفصل الثاني تطرقت
الدراسة إلى أسموب تحميل المسار بينما الفصل الثالث تناولنا العالقة بين عالمات المساقات الدراسية وبعض
المتغيرات ،أما الجانب التطبيقي من الدراسة فتم عرضو في الفصل الرابع وفي نياية الدراسة استعرضنا
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة والتوصيات المقترحة.
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الفصل الثاني  :أسموب تحميل المسار
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( )1.2مقدمة :
في واقع الحياة العممية يواجو الباحثون دراسات اكثر تعقيدا حيث العالقات المتبادلة والمعقدة بين
المتغيرات ووجود تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لممتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع  ،فمثل ىذه الشبكة من
العالقات ال يمكن التوصل إلييا باستخدام أساليب االنحدار التقميدية  ،لذلك ىناك أساليب نمذجة تسمح
وبسيولة استكشاف ودراسة العالقات المتبادلة والمعقدة مثل أسموب المعادالت الييكمية ( Structural
" ( ) Equations Models "SEMأبو عمرة  : 2014 ،ص .(38
وبناء عمى ما سبق سنتناول في ىذا الفصل التعريف بنماذج المعادالت الييكمية والتطرق إلى أنواعيا
وأنماطيا ثم عرض مفيوم النماذج السببية  ،وعرض أنواعيا  ،كما سيتناول ىذا الفصل شرح اسموب تحميل
المسار وىو األسموب المستخدم في ىذه الدراسة من خالل استعراض التطور التاريخي ألسموب تحميل المسار
ومفيومو ومن ثم خطوات بناء نموذج تحميل المسار وفروضو باإلضافة إلى تقدير معامالت المسار بطريقتين
باستخدام معاد الت االنحدار وباستخدام معادالت االرتباط وأخي ار التحقق من مدى مالءمة النموذج المقترح
من خالل مؤشرات مالئمة النموذج مثل مؤشر مربع كاي ومؤشرات المطابقة المطمقة.
( )2.2النموذج ( : ) Model
لم يتفق العمماء عمى تعريف لمفيوم النموذج بل وضعوا تعريفات مختمفة وتم تجميع عدة تعاريف
أىميا أن النموذج عبارة عن إطار مرجعي وتمثيل لشيء مطموب دراستو ويعرف النموذج بأنو نظام أو إطار
يستعار غالبا من مجال دراسي آخر ويستخدم في بناء النظريات أو نمذجة العالقات (المالكي : 2012 ،
ص  ) 11وتنقسم النماذج إلى :
( )1.2.2نماذج المعادالت الييكمية ( البنائية ) Structural Equations Models
نموذج المعادالت الييكمية (البنائية) ىو نمط مفترض لمعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين
مجموعة من المتغيرات الكامنة و المشاىدة  ،أو ىو نموذج مسار كامل لمعالقة بين مجموعة من المتغيرات
يمكن وصفو أو تمثيمو في شكل رسم بياني  ،ويعتبر نموذج المعادالت الييكمية امتداد لمنموذج الخطي العام
الذي يعد االنحدار المتعدد جزء منو ( المالكي  : 2012 ،ص . )12
حيث تعتبر المتغيرات الكامنة أحد أىم المفاىيم في نماذج المعادالت الييكمية حيث ال يمكن
مالحظتيا إال من خالل متغيرات يتم قياسيا من خالل بعض السموكيات التي يمكن مالحظتيا ومن امثمة
15

المتغيرات الكامنة صفة الذكاء وغيرىا  ،كما يستخدم نموذج المعادالت الييكمية لمتنبؤ بالمعممات المجيولة
في المعادالت الخطية الييكمية ( . ) karadag , 2012 : p. 196
كما تيدف المعادالت الييكمية لتمثيل العالقات السببية بين المتغيرات في النموذج ،واستخدمت نماذج
المعادالت الييكمية في المنتصف االخير عام  1980في العموم االجتماعية كوسيمة من وسائل النمذجة
لمعالقات المعقدة .
 انماط وأنواع النماذج في المعادالت الييكمية
تتعامل منيجية النمذجة بالمعادالت الييكمية مع أنماط عديدة من النماذج من أشيرىا ( :المالكي ،
 : 2012ص )13
 .1نماذج االنحدار Regression Models
 .2نماذج المسار Path Models
 .3النماذج العاممية Factor Models
 .4النماذج متعددة المستويات Multilevel Models
 .5النماذج المختمطة Mixture Models
 .6النماذج التفاعمية Interaction Models
 .7النماذج الديناميكية Dynamic Models
 .8نماذج األسباب المتعددة – المؤشرات المتعددة

Multiple Causes-Multiple Indicators

Models
 .9نماذج منحنى النمو الكامن Latent Growth Curve Models
 .10نماذج المجموعات المتعددة Multiple Group Models
وتمثل النماذج الثالثة األولى أىم النماذج األساسية في النمذجة .
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( )2.2.2النماذج السببية ( ) Causal Models
ىي النماذج التي تستخدم لتفسير العالقة بين المتغيرات ومن ثم ترجمة العالقات رياضيا حيث تعبر
عن المكونات األساسية لمظاىرة وتحديد تمك المعادالت في النماذج تتم من قبل الباحث وفقا لمفرضية التي
يحدد من خالليا العالقة بين المتغيرات المسببة (  )Causesو المتغيرات المتأثرة بيا ( ( )Effectالنقاش
وصالح  : 2008،ص.) 177
حيث يقول  Blalockينتمي التفكير السببي بشكل تام إلى مستويات نظرية حيث ال يمكن برىنة
القوانين السببية  ،بشكل تجريبي  ،لكن ذلك ال يمنع الباحث في أن يفكر بشكل سببي  ،فيبني نماذج سببية
تمكنو من فيم العالقات بين المتغيرات بحيث يمكن اختبار ىذه النماذج بشكل غير مباشر (شستجً
 :1981,ص . ) 211
( )1.2.2.2أنواع النماذج السببية :
 نماذج أحادية االتجاه ( ) Undirectional
وىو ما يسمى بالنموذج السببي التعاقبي ( )Recursive Causal Modelsحيث أن ىذا النوع من
النماذج السببية ييتم بدراسة عالقة السبب والنتيجة في اتجاه واحد فقط وال ييتم باالتجاه العكسي من خالل
النموذج نفسو وبالتالي تحتم عمى الباحث تحديد اتجاه العالقة السببية وفي ىذا النموذج ترتب المتغيرات
وفقا ألولويتيا السببية .والشكل ( )1.2يوضح ىذا النوع من النماذج السببية حيث تعتبر المتغيرات X1,X2
متغيرات خارجية تؤثر في المتغيرين  ، X3 ,X4ويعتبر المتغير  X4متغير داخميا  ،اما  X3فيو متغير
داخمي بالنسبة لممتغيرين  X1,X2ومتغير خارجي بالنسبة لممتغير  ( X4أبو عمرة  : 2014 ،ص
((42النقاش وصالح  : 2008 ،ص.)178
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شكل ( :)1.2مخطط لنموذج سببي أحادي االتجاه
المصدر  ( :النقاش وصالح : 2008 ،ص (178

 نماذج غير أحادية االتجاه ( )Non Recursive
أو ما يسمى بنماذج التغذية الراجعة ( )Feedback Modelsأو النماذج التبادلية وييتم ىذا النوع
من النماذج بدراسة عالقة التأثير التبادلي من خالل النموذج ذاتو وىذا النوع من النماذج يعد أكثر تعقيدا
وأقل استخداما في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية والشكل ( )2.2يوضح ىذا النوع  ،حيث تدل االسيم
ثنائية الطرف عمى عالقة سببية تبادلية ويوجد عالقة سببية تبادلية بين  X2 َ X1وكذلك بين X4 َ X3
أما العالقات (  ) X4 , X5 ( , ) X3 , X5 ( , ) X2 , X5 ( ، ) X2 , X4 ْ( , ) X1 , X3فيي عالقات
سببية ذات اتجاه واحد( أبو عمرة  : 2014 ،ص ((42عالم  : 2000 ،ص .)650
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شكل ( :)2.2مخطط لنموذج سببي غير أحادي االتجاه
المصدر ( :عبد المنعم : 2011،ص)508

عند اقامة أو بناء النماذج السببية ىناك بعض النقاط التي يجب أخذىا بعين االعتبار وىي ( :النقاش
وصالح  : 2008 ،ص)179
 .1تحديد العالقة بين المتغيرات باالعتماد عمى األسس النمطية أو النظريات العممية ومراعاة التسمسل
الزمني الذي يجب أخذه بعين االعتبار عند ترتيب المتغيرات ،ومالئمة النموذج المفترض تعد من األساسيات
الواجب اتباعيا عند بناء النموذج السببي .
 .2تحديد الشكل الرياضي لمنموذج وتدعى ىذه الخطوة بالتخصيص ويقصد بيا تحويل الفروض النظرية
إلى معادالت لتشكيل النموذج .
 .3تشخيص كل معادلة بالنموذج .
 .4ايجاد التقديرات االحصائية لممعممات في النموذج المفترض .
 .5تقييم أداء النموذج السببي بإجراء االختبارات المناسبة .
 .6تحميل النموذج وتفسير النتائج ووضع التوصيات .
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( )3.2تحميل المسار Path Analysis
سنتطرق فيما يمي لمتطور التاريخي لتحميل المسار ثم لممصطمحات المستخدمة في ىذا األسموب
ومن ثم لمفيوم ىذا األسموب.
( )1.3.2التطور التاريخي ألسموب تحميل المسار
يعد أسموب تحميل المسار من أكفأ األساليب االحصائية في فحص العالقات السببية بين متغيرين أو
أكثر ويقوم عمى نظام من المعادالت الخطية  .وقد عرف ىذا األسموب منذ أكثر من  60عاما عندما
توصل إليو عالم الوراثة سيوال رايت  Sewall Wrightعام ، (Wolfle ,1989: pp.138 ( 1921
وعرض لو في سمسمة من المقاالت التي نشرت في األعوام  1921,1934,1954,1960كوسيمة تساعد
عمى التعبير بصورة رياضية عن الوراثة وقد أخذ أسموب تحميل البيانات ىذا في االنتشار في كثير من العموم
األخرى وخاصة في العموم االجتماعية حيث يرجع الفضل إلى ذلك إلى دانكان  Duncanعام ( 1966عالم
 :1993 ،ص  .)718حيث كان كل من  Peter Blauو دانكان  Duncanمن األوائل الذين استخدموا
تحميل المسار عمى نطاق واسع في أبحاثيم عمى العمميات المشتركة في انجاز الحالة حيث استخدموا
معمومات أو بيانات مجمعة من نماذج الذكور الراشدين وأقاربيم لتطوير نموذج المسار بعد عقود أخرى
استخدم تحميل المسار في األبحاث االجتماعية عن طريق باللوك وآخرين .
خالل عام  1970انتشر تحميل المسار بشكل كبير في كافة العموم ومنيا عمم النفس وعمم االقتصاد
والعموم السياسية والعموم البيئية وغيرىا ،منذ بداية  1980تطور تحميل المسار من خالل تنوع برامج نماذج
المعادالت الييكمية وحزم الكمبيوتر خالفا لنماذج المسار حاليا التي ترتكز عمى طريقة المربعات الصغرى
واالنحدار الخطي العام.
( )2.3.2المصطمحات المستخدمة في تحميل المسار
 المتغير الخارجي An Exogenous Variables
ويقصد بيا تمك المتغيرات التي ال نحاول تفسير تباينيا أو العالقات الداخمية السببية القائمة بينيا في النموذج
المقترح (عالم  :2000 ،ص ،)650أو ىو المتغير الذي تتحدد اختالفاتو بمتغيرات خارجة عن نطاق
النموذج السببي (شستجً : 1981 ,ص.)201
 المتغير الداخمي An Endogenous Variables
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ىي تمك المتغيرات التي يمكن تفسير تباين كل منيا بمعمومية المتغيرات الخارجية والمتغيرات الداخمية األخرى
في النموذج (عالم  :2000 ،ص .)650
 متغيرات البواقي Residual Variables
الباقي ىو الخطأ العشوائي ( )Random Errorالذي يدل عمى أثر المتغيرات التي ال يمكن قياسيا واحتوائيا
بشكل صريح في النموذج السببي ويتم قياسو بشكل غير مباشر.
 المتغيرات الوسيطة Medieval Variables
وىي المتغيرات التي يؤثر عن طريقيا أو من خالليا المتغير المستقل عمى المتغير التابع.
 العالقة السببية المباشرة (التأثير المباشر)Direct Effect
توجد العالقة السببية المباشرة بين المتغير المستقل  Xوالمتغير التابع  Yاذا وفقط اذا حدث تغير في X
يحدث تغير مباشر في  Yمع تثبيت أثر باقي المتغيرات المدخمة في النموذج السببي.
 العالقة السببية غير المباشرة Indirect Effect
توجد العالقة السببية غير المباشرة بين المتغير المستقل  Xوالمتغير التابع  Yعندما يكون  Xمؤثر فيY
عبر متغيرات وسيطة أخرى.
 المتغيرات المعيارية Standardized Variables
المتغيرات المعيارية  Ziبالنسبة لممتغير  Xiتعبر عن النسبة بين انحراف  Xiعن وسطيا الحسابي X i

إلى االنحراف المعياري   iلممتغير ( Xiأبو عمرة : 2014،ص .)45
Xi  X i

i

Zi 

 معامل المسار Path Coefficient
يدل معامل المسار عمى األثر المباشر لمتغير عمى متغير آخر أن معامل المسار يعبر عن األثر المتوقع
في متغير الذي ينتج عن تغير االنحراف المعياري لمتغير آخر بعد تثبيت جميع المتغيرات األخرى(عالم ،
 :2000ص .)653
ويمكن تعريف معامل المسار عمى أنو نسبة التغير في المتغير التابع بالنسبة لمتغير في المتغير المستقل
(.)Wang,et al.,2003:p.386
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( )3.3.2مفيوم تحميل المسار
ىو نموذج احصائي يستخدم لشرح العالقات المفترضة بين متغيرين أو أكثر وتحميل االرتباطات
إلى مكوناتيا وأجزائيا المختمفة بيدف تفسير اآلثار(الخفاجي  : 2010،ص  )153ويصوره
( )Streiner,2005 : pp.117عمى أنو أداة تحميمية قوية الختبار النماذج المعقدة ولمقارنة مختمف النماذج
لتحديد أي منيا مالئمة .
ويعتبر تحميل المسار أسموب احصائي ارتباطي يعتمد عمى تحميل االنحدار واالرتباط المتعدد
ويستخدم لوضع احتمال العالقة السببية بين المتغيرات وىو ليس طريقة لمكشف عن السببية وانما ىو طريقة
الختبار نموذج عالقي معين بين مجموعة متغيرات( مراد :2000 ،ص . )465
كما يعد أسموب تحميل المسار من األساليب الكفؤة في تحميل البيانات إذ تمكن الباحث من التعيين
وبوضوح العالقات السببية المحتممة لمجموعة من العوامل وبيان تأثيراتيا المباشرة وغير المباشرة والكمية عمى
الظاىرة قيد الدراسة ،وليذا تساعد الباحث عمى استنتاج التفسيرات المنطقية لمظاىرة وبصورة اكفأ في تحميل
البيانات (النقاش وصالح  : 2008 ،ص.)177
ان تحميل المسار يعتمد عمى وجود نماذج سببية فيو يفترض وجود عالقة سببية بين المتغير التابع
والمتغير المستقل ويجزئ معامل االرتباط إلى تأثيرات مباشرة وتأثيرات غير مباشرة من خالل المسارات
(خان :،ص .)50
ويتم ضمن ىذا التحميل جعل تقييم األىمية النسبية لممتغيرات الخارجية (المستقمة)أكثر وضوحا في
تحديد االختالفات الكمية لممتغير الداخمي(التابع) من خالل تحميل العالقات في نماذج سببية مبنية عمى
أساس نظرية ما الختبار الفرضيات المحددة لمعالقات السببية ولمجموعة من المتغيرات(النقاش وصالح
 : 2008،ص. ) 172
حيث يعد تحميل المسار من أفضل األساليب لدراسة العالقات بين المتغيرات ،الن العالقات السببية
توفر فيما أدق وأعمق اضافة عمى ذلك كونو األسموب الوحيد الذي يحدد المتغيرات المؤثرة والمتغيرات
المتأثرة في النموذج المقترح (المالكي : 2012،ص .)13
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( )4.3.2خطوات بناء نموذج تحميل المسار
تتكون عممية بناء نموذج تحميل المسار من عدة خطوات ،تعد كل خطوة منيا شرطًا أساسيا لنجاح
الخطوة التالية  ،والخطوات ىي ( :المالكي  : 2012 ،ص)20
 .1بناء نموذج سببي.
 .2إنشاء نمط لمعالقات بين المتغيرات بالترتيب.
.3رسم نموذج تخطيطي لمسار العالقات بين المتغيرات.
 .4حساب معامالت المسار.
 .5اختبار حسن التطابق مع النموذج األساسي.
 .6تحميل وتفسير النتائج.
( )5.3.2فروض أسموب تحميل المسار
توجد بعض االفتراضات التي يجب أن يراعييا الباحث قبل البدء في تطبيق أسموب تحميل المسار
ىي ( :عالم  :2000 ،ص )656
 .1أن تكون العالقة بين المتغيرات خطية  ، Linearلذلك يجب أن يتحقق الباحث من شكل العالقة بين كل
متغيرين يشتمل عمييما النموذج.
 .2أن تكون العالقة بين المتغيرات جمعية  Additiveأي ال يوجد تفاعل بين المتغيرات  ،فعندما تختمف
العالقة بين متغيرين تبعا لمستوى متغير ثالث فإننا نقول أن ىناك تفاعال بين المتغيرات الثالثة.
 .3أن تكون العالقة بين المتغيرات عالقة سببية .Causal
 .4أال ترتبط متغيرات البواقي بعضيا ببعض أو بغيرىا من المتغيرات في النموذج.
 .5أن تكون العالقة السببية ذات اتجاه واحد وتستبعد العالقات السببية التبادلية بين المتغيرات.
 .6أن تكون المتغيرات مقاسة بدون خطأ أي ذات مصداقية تامة .Perfect Reliability
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( )6.3.2معامالت المسار Path Coefficient
معامل المسار يدل عمى األثر المباشر لمتغير سبب  Causeعمى متغير آخر نتيجة  ،Effectأي
ان معامل المسار يعبر عن األثر المتوقع في متغير الذي ينتج عن تغير االنحراف المعياري لمتغير آخر
بقدر الوحدة (بعد تثبيت جميع المتغيرات األخرى ) وىذا التغير يعبر عنو بواسطة االنحراف المعياري لممتغير
التابع (عالم  :2000 ،ص.)653
والجدير بالذكر  ،أن معامل المسار يساوي في قيمتو إلى قيمة معامل االنحدار الجزئي بالوحدات
المعيارية ويرى  Moser and Kaltonأن السبب في تسمية معامل االنحدار الجزئي باسم معامل المسار
في النماذج األحادية االتجاه إنما يعود إلى إمكانية تحميل معامل االرتباط البسيط بين متغيرين إلى آثار
مباشرة وآثار غير مباشرة تصل بين المتغيرين عبر مسارات (مسالك)  Pathفي النموذج السببي
(شستجً :1981,ص .)202
ويرمز لمعامل المسار بالحرف  Pويوضع تحتو حرفان صغيران أو عددان يدل أوليما عمى المتغير
التابع(الداخمي) ويدل ثانييما عمي المتغير المستقل (الخارجي).
( ) 1.6.3.2أنواع معامالت المسار
تنقسم معامالت المسار إلى:
 .1معامالت المسار غير المعيارية Unstandardized Coefficients
وىي المعامالت الناتجة عن استخدام الدرجات الخام مباشرة شأنيا في ذلك شأن أوزان االنحدار العادية b
وعندئذ تسمى معامالت المسارات غير المعيارية أو معامالت مسارات االنحدار Coefficients

Path

( Regressionالمالكي  : 2012 ،ص( )21عالم  :2000 ،ص.)653
 .2معامالت المسار المعيارية Standardized Coefficients
ىي المعامالت الناتجة عن استخدام الدرجات المعيارية شأنيا شأن أوزان االنحدار المعيارية ( Bعالم ،
 :2000ص.)653
ومعامل المسار المعياري يدل عمى الوزن النسبي لممتغير والصورة العامة لتحويل معامالت المسارات العادية
إلى معامالت مسارات معيارية ىي:
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معامل المسار المعياري = معامل المسار العادي × االنحراف المعياري لممتغير التابع
االنحراف المعياري لممتغير المستقل
ومعامل المسار المعياري من الدرجة األولى يساوي معامل االرتباط البسيط  ،ويرى دانكان أنو
يفضل استخدام معامالت المسار العادية (مراد  :2000 ،ص .)468
بينم ا اتفق معظم الباحثين عمى أنو إذا كان اليدف من البحث أجراء موازنات بين مجموعات جزئية
من البيانات مثل البنين مقابل البنات أو الريف مقابل الحضر فإنو يفضل استخدام معامالت المسارات
العادية ف ي ىذه الحالة نظ ار ألن ىذه المعامالت يسيل تفسيرىا ،كما أنيا ال تتأثر باختالف تباين نفس
المتغير نتيجة لتحميل مجموعة جزئية من البيانات .أما إذا كان اليدف من البحث معرفة األىمية النسبية
لمتغيرات معينة في مجتمع ما أو في مجتمعات فرعية فإنو يفضل استخدام معامالت المسارات المعيارية ألنو
يمكن في ىذه الحالة أخذ اختالف موازين قياس المتغيرات في االعتبار(عالم  :1985 ،ص. ) 725
ويقترح رايت  Wrightأنو يجب النظر إلى نوعي المعامالت عمى أنيما مظيران لنظرية واحدة ،
وليس عمى أنيما بديالن يجب أن نختار بينيما  ،ولذلك يوصي بان يسجل الباحث نوعي المعامالت في
بحثو  ،واذا أراد أن يسجل أحدىما فقط فأنو يجب أن يذكر االنحرافات المعيارية لممتغيرات حتى يتمكن القارئ
من استنتاج المعامل اآلخر باستخدام معادلة التحويل (المالكي  : 2012 ،ص .)22
( )7.3.2مخطط المسار Path Diagram
يعتبر الرسم التخطيطي المعبر عن العالقة المسارية بين المتغيرات ذو أىمية كبيرة في انجاز التحميل
ويعرف مخطط المسار عمى أنو رسم تخطيطي بين العالقات السببية بين المتغيرات في نموذج افتراضي
لنظام متعدد ())Jonnada & Fegely , 1974 : p.418
ولمنمذجة بالمعادالت الييكمية التي يعد أسموب تحميل المسار حالة خاصة من ىذه المعادالت لغة
موحدة يتفق عمييا العمماء في تصميم النماذج واختبارىا وتتمثل في مجموعة من األشكال واالسيم المستخدمة
في رسم النموذج نوردىا في جدول( )1.2التالي ( :المالكي  : 2012 ،ص . )12
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جدول ( )1.2األشكال والرسومات المستخدمة في النمذجة الييكمية (البنائية)

الشكل

الوصف
المتغيرات الموجودة داخل الدائرة أو الشكل البيضاوي تسمى

متغيرات كامنة

المستطيل أو المربع  ،ويشير إلى المتغيرات الظاىرة المشاىدة
عالقة سببية ( المتغير الخارج منو السيم يؤثر في المتغير الذي يصل
إليو السيم )
عالقة سببية تبادلية ( تأثير متبادل )
عالقة اقتران  /ارتباطية ( ليس فييا سببية)
خطأ البناء لممتغيرات الكامنة.
خطأ القياس لممتغيرات المشاىدة

يعتبر مخطط المسار  Path Diagramوسيمة لعرض العالقات بين المتغيرات الخارجية والمتغيرات
الداخمية فمن خالل األسيم والمسارات يتم تحديد األىمية النسبية لممتغيرات المحددة في النموذج ودراسة
تأثيراتيا المباشرة وغير المباشرة (النقاش وصالح  : 2008 ،ص.)179
( )1.7.3.2بعض األمور المتفق عمييا عند رسم المخطط المساري
يوجد بعض األمور المتفق عمييا عند رسم شكل المسار يمكن أن نوضحيا في النقاط التالية :
(المالكي  : 2012 ،ص )23
 .1يرسم سيم خطي مباشر بين كل متغير تابع (متغير داخمي) وبين مصادر ىذا المتغير.
 .2يرسم سيم خطي مباشر بين كل متغير تابع وبين الباقي ( )Residualالمناظر لو.
ٍ
منحن ،أو سيم ذو اتجاىين بين كل متغيرين مستقمين (متغيرين خارجيين ) يعتقد أن بينيما
 .3يرسم سيم
ارتباط غير صفري.
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وعموما يمكن القول بأن تمثيل نماذج العالقات السببية بين مجموعة من المتغيرات بأشكال تخطيطية يمكن
أن تفسرىا نوعين من األسيم .
برس واحد تتجو من المتغيرات الخارجية (التي يفترض أنيا سبب)
 النوع األول  :أسيم مستقيمة أ
إلى المتغيرات الداخمية (التي يفترض أنيا نتيجة ) وتمثل عالقة سببية بين المتغيرات.
لرس تمثل ارتباط بين المتغيرات الخارجية بعضيا مع
 النوع الثاني  :أسيم منحنية ( قوس ) ثنائية ا أ
بعض .
ويمكن توضيح ذلك بصورة أكثر وضوحا من خالل المخطط المساري الموضح بالشكل (:)3.2

الشكل ( ) 3.2مخطط مساري لتوضيح األشكال المستخدمة في النمذجة الييكمية ولتوضيح مفيوم معامل المسار
المصدر)Wuensch , 2012 : p.15( :

أقصى اليسار تكتب المتغيرات الخارجية ( Exogenous Variablesالمتغيرات المستقمة ) وىي
 X3 , X2 , X1وفي أقصى اليمين المتغيرات الداخمية ( Endogenous Variablesالمتغيرات التابعة )
وىي  X0أما المتغير  X4فيعتبر متغي ار داخميا بالنسبة لممتغيرات  X3 ، X2 , X1ويعتبر متغي ار خارجيا
بالنسبة لممتغير  X0وكذلك المتغير  X5فيعتبر متغي ار داخميا بالنسبة لممتغير X3ومتغي ار خارجيا بالنسبة
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لممتغير  .X0حيث يمكن تمثيل العالقة التي تربط بين المتغير  X3 , X2 , X1بخط منحني ذو اتجاىين
(عالقة ارتباط ) وتمثل قيمة االرتباط بالرمز  rijولمتعبير عن تأثير المتغيرات المستقمة في المتغير التابع
نرسم سيم مستقيم ذو اتجاه واحد ليعبر عن عالقة (أثر -نتيجة ) ويسمى المسار ولكل مسار قيمة معينة
يرمز ليا بالرمز Pjiوالذي يعبر عن معامل المسار لممتغير  Xjعمى المتغير  Xiحيث يبدأ السيم من المتغير
المؤثر  Xjإلى المتغير المتأثر  Xiوفي المخطط السابق نجد أن المتغيرات  X3 , X2 , X1ذؤثس في
المتغير َ X4كرنك ٌ X3ؤثس فً انمرغٍس َ X5كرنك  X5 , X4يؤثران في المتغير . X0
وتحميل المسار يأخذ في االعتبار المتغيرات غير المدرجة في الدراسة متغيرات البواقي Residuals
والتي تعبر عن المتغيرات التي تؤثر عمى المتغير التابع ولم يتم ادراجيا في النموذج ورمز ليا في المخطط
السابق تانسمز  εi , εj , εkوالتي تؤثر عمى المتغيرات  X0 , X5 , X4عمى التوالي وقيمة معامل المسار
لمتغيرات البواقي  ( . Pεi , Pεj ,Pεkأبو عمرة  : 2014 ،ص .(50
( )8.3.2قواعد رايت  wrightفي تحميل المسار :
بعد رسم النموذج التخطيطي لمسار العالقات بين المتغيرات يأتي دور حساب معامالت المسار بين
ىذه المتغيرات فقد نظم العالم رايت  wrightعدداً من القواعد يتم اتباعيا عند حساب معامالت المسار
وىي كالتالي
القاعدة االولى  :معامل االرتباط بين متغيرين في نموذج تحميل المسار ىو مجموع القيم لجميع المسارات
التي تربط بين المتغيرين .
ولتوضيح ىذه القاعدة من خالل الشكل (: )3.2
حيث أن  X2 ,X1متغيرين مستقمين (خارجيين) يؤثران عمى المتغير التابع (الداخمي) ، X4وأن  εjىو متغير
الخطأ العشوائي ( ، )Residualيوجد ىناك ارتباط بين المتغيرين المستقمين  X2 ,X1موضح بالسيم
المنحني وقيمتو ، r12بينما ال يوجد ارتباط بين الخطأ العشوائي  εjوالمتغيرين  X2 , X1ولكن يؤثر  εjعمى
المتغير  X4ػثس انمساز . P4ε
فإذا أردنا ايجاد معامل االرتباط بين المتغيرين  X4 ,X1والتي يرمز لو بالرمز  r41فإننا نالحظ من الشكل
( )3.2أن المتغير X1يتصل بالمتغير  X4عبر طريقين مختمفين:
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 الطريق االول  :وىو الطريق انمثاشس ( )Directعبر المسار من  X1إنى  X4أي أن ىذه القيمة
ىي قيمة معامل المسار بين المتغيرين َ X4 ,X1وسمز نٍا تانسمز . P41
 الطريق الثاني :ىو طريق غير مباشر ( )Indirectمن خالل المتغير  X2أي من  X1إنى  X2ثم
إنى  ، X4ويمكن حسابو بضرب معامل االرتباط البسيط بين  X2 َ X1في معامل المسار بين X2
َ  X4؛ لينتج لنا قيمة معامل المسار غير المباشر
(.. ... .. )2.1

41  r12 .42

من السابق نالحظ أن معامل االرتباط بين  X4 ,X1ذم ذجزئرً إنى جزئٍه ذأثٍس مثاشس مه  X1إنى X4
َذأثٍس غٍس مثاشس ػثس  X2أي مه  X1إنى  X2ثم إنى  ,X4وبالتالي يمكن كتابة مؼامم االزذثاط انفؼهً() r41
تٍه انمرغٍس  X4 ,X1ىو حاصل جمع معامل المسار المباشر مع المسار غير المباشر ويكتب بالصورة
التالية:
).. … .. (2.2

) r41  41  (r12 .42

وبالمثل يمكن كتابة معامل االرتباط ( )r42تٍه X4 َ X2
).. … .. (2.3

) r42  42  (r12 .41

ويشير الراوي (  : 1987ص  )526إلى نقطة ذات أىمية في تحميل المسار البد من ذكرىا أال وىي
معامل التحديد ()Coefficient of determination
إن معامل التحديد لممتغير  X4من قبل المتغيرين المسببين  X2 , X1يرمز لو بالرمز )R 2 4(12

وىو عبارة عن مجموع حاصل ضرب ) (P4i .ri4أي أن :
(.. ... .. )2.4
(.. ... .. )2.5

R 2 4(12)  i 1 4i .ri 4
2

R 2 4(12)  41.r14  42r24

وبالتعويض عن قيمة  r41, r42من معادلة ( )2.3( ، )2.2في معادلة ( )2.5لتتكون المعادلة التالية:
).. … ..(2.6

) R 2 4(12)  41.(41  r1242 )  42 .(42  r1241
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).. … ..(2.7

R 2 4(12)  41  42  2r124142
2

2

حيث
2

2

41

42

 :قيمة التباين التي يحددىا المتغير  X1مه ذثاٌه انمرغٍس . X4
 :قيمة التباين التي يحددىا انمرغٍس  X2مه ذثاٌه انمرغٍس . X4

 : 2r124142يمثل التباين المشترك بين  X2 َ X1مه ذثاٌه . X4
أما درجة التحديد لممتغير  X0من قبل متغير الخطأ  εفيحسب من المعادلة التالية :
).. … ..(2.8

R 2 4(12)  4  1

).. … ..(2.9

) 2 4  1  R 2 4(12

2

)4  1  R 2 4(12
من معادلة ( )2.9نالحظ أنو من السيل الحصول عمى معامل المسار بين الخطأ  εوالمتغير . X4
ونشير إلى أىمية الوقوف عمى قيمة معامل التحديد فكمما كانت قيمة معامل التحديد كبيرة  ،أي تقترب من
وتفسير مقبوالً لمظاىرة المدروسة  ،وأنو كمما
ًا
جيدا
الواحد الصحيح فمعنى ذلك أن النموذج المقترح يمثل توفيقاً ً

اقتربت قيمة معامل التحديد من الواحد الصحيح اقتربت قيمة الخطأ  εمن الصفر (الراوي: 1987 ،

ص ()526المالكي :2012 ،ص .)28
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القاعدة الثانية  :في تتبع المسار ال يمكن المرور عمى نفس المتغير اكثر من مرة واحدة بمعنى أنو ال
يوجد عقد أو حمقات في تتبع المسار.

شكل ( :)4.2مخطط مساري لتوضيح قاعدة رايت الثانية
المصدر ( :المالكي  :2012،ص)25

تعني القاعدة أن المسار المركب عبر متغير وسيطي يجب أن ال يذىب مرتين خالل نفس المتغير ،في
الشكل ( )4.2المسار المركب  P534ألنو سُف ٌكُن مسازا مىطقٍا تٍه  X5و X4؛ ألنو يمر عبر المتغير
X3مسج َاددج فقط َ ,نكه انمساز  P532134مسار غير منطقي ألنو ؛ يمر مرتين عبر المتغير. X3

القاعدة الثالثة  :في تتبع السير كل الحركات تبدأ أوالً خمفية  Backwardثم أمامية .Forward
ولتوضيح ىذه القاعدة نعرض شكل ()5.2
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شكل ( :)5.2مخطط مساري لتوضيح قاعدة رايت الثالثة
المصدر ( :المالكي  : 2012 ،ص )25

 من خالل الشكل ( )5.2المسار مه  X5إنى  X2ثم إنى  X6أي  P526يمكن تتبعو؛ ألنو يبدأ بحركة خمفية
من  X5إنى  X2ثم تذسكح أمامٍح مه  X2إنى  X6يكون معامل االرتباط تٍه  X5إنى  X6بيذه الصورة:
).. … .. (2.10

r56  52 .62

 وكذلك المسار  P637يمكن تتبعو ألنو يبدأ بتحرك إلى الخمف ثم إلى األمام ويمكن ايجاد معامل االرتباط بين
 X7َ X6بيذه الصورة:
).. … .. (2.11

r67  63.73

 أما المسار  P263مسار غير منطقي ال يمكن تتبعو ألنو يبدأ بحركة أمامية من  X2إلى  X6ثم تذسكح خهفٍح
مه  X6إنى َ. X3فً ٌري انذانح ٌمكه انقُل إن مؼامم االزذثاط بين X3َ X2ذساَي صفس ألوً ال ٌُجد
مساز دقٍقً أي أن r23 = 0
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 كذلك المسار  P152مساز غٍس مىطقً ال ٌمكه ذرثؼً ٌَصثخ َ, r12 =0تانمثم انمساز  P374ال ٌمكه ذرثؼً
َمؼامم االزذثاط ( r34=0المالكي  :2012 ،ص .)25

القاعدة الرابعة  :في تتبع المسارات كل مسار يمر بسيم واحد منحني ثنائي الرأس كحد أقصى وال يسمح
باستخدام سيمين منحنيين في نفس المسار الواحد.
من خالل الشكل( :)3.2
 انمساز  P5314تٍه  X4 َ X5مساز مىطقً ألوً ٌمس تسٍم مىذه َادد تٍه .X1 َ X3
 تٍىما انمساز  P53214تٍه  X4 َ X5مساز غٍس مىطقً ألوً ٌمس تسٍمٍه مىذىٍٍه تٍه X3َ X2
َتٍه . X1َ X2
( )9.3.2قراءة مخطط مساري معقد :
ولتوضيح قواعد رايت بصورة شاممة وأكثر تعقيدا نعرض المخطط التالي :

شكل ( :)6.2مخطط مساري معقد
المصدر ( :الراوي  :1987،ص)527

من خالل الشكل ( )6.2نالحظ (الراوي  :1987 ،ص:)527
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 )1ال ٌُجد مساز ٌصم تٍه َ X6 َ X4تانرانً r46 = 0
 )2انمرغٍس ٌ X6سذثط تانمرغٍس X3مه خالل مساز َادد  ( r36 = P36مؼامم انمساز مه سثة غٍس مسذثط
إنى أثس ٌساَي مؼامم االزذثاط).
 )3أن انمرغٍسٌ X4سذثط تانمرغٍس  X1مه خالل مسازٌه :
 انمساز األَل  :مساز مثاشس ٌَسمى مسازا أساسٍا َقٍمرً . P14
 انمساز انثاوً  :مساز غٍس مثاشس مه خالل انمرغٍس انُسٍطً ٌَ X5سمى مساز مؼقد َقٍمرً ذساَي
داصم ضسب انمسازٌه األساسٍه تٍه  X4 َ X1أي . P14 = r45 . P15
ٌَصثخ مؼامم االزذثاط تٍه انمرغٍس  X4 َ X1مساٌَا نمجمُع انمساز انمثاشس َغٍس انمثاشس
).. … .. (2.12

r14  14  r4515

 )4المسار المعقد من خالل متغير وسيطي ىو حاصل ضرب المسارين األولين بينيما فالمسار بين
المتغيرين  )P04( ٌُ X4 َ X0ىو مسار معقد يمر خالل متغير وسيطي ىو X1
).. … .. (2.13

r04  014  0114

مالدظح  ٌُ P04 :مؼامم مساز تٍه َ X4 َ X0نٍس مؼامم ازذثاط تٍه  X4 َ X0أي ليس .r04
وبصورة عامة عند وجود عدة متغيرات وسيطيو فإن المسار المعقد ىو حاصل ضرب جميع المسارات
األساسية بين المتغيرات الوسطية
فتكون المعادالت التالية:
).. … .. (2.14

015  0115

).. … .. (2.15

025  0225

).. … .. (2.16

026  0226

).. … .. (2.17

0152  011525

).. … .. (2.18

0145  011445

).. … .. (2.19

01452  01144525

نالحظ أن المسار ( )P05تٍه انمرغٍسٌه  ٌُ X5 َ X0مساز مؼقد ٌمس تانمرغٍس انُسٍطً َ X1انمرغٍس
انُسٍطً اَخس  X2وبالتالي تكون قيمة المسار
).. … .. (2.20

05  015  025
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وبالتعويض عن قيمة  P015مه مؼادنح (َ )2.14كرنك ػه قٍمح  P025من معادلة ( )2.15فتكون قيمة
المسار 05  0115  0225

).. … .. (2.21

05  0115  0225

 )5أن االرتباط بين  X3 َ X2يكون عبر مسارين :
 المسار األول من  X3إنى  X6إنى  X2وقيمة ىذا االرتباط ىي

).. … .. (2.22

r13  15r6535

 المسار الثاني يكون من  X3إنى  X6إنى  X5إنى  X2وقيمة ىذا االرتباط ىي
).. … .. (2.23

r23  2636  25r6536

 )6بعد تتبع الحركة أو المسار فانو من السيولة حساب معامالت االرتباطات التالية
).. … .. (2.24

r12  1525  14r4525  15r5626

).. … .. (2.25

r02  02  0152  01452  01562

).. … .. (2.26

r02  0115  0225  0114r45  02r5626

( )10.3.2العالقة بين تحميل المسار وتحميل االنحدار :
تجدر االشارة أن كممة االنحدار استخدمت ألول مرة بصيغتيا الحاضرة من قبل العالم الوراثي
البريطاني كالتون ( )Franeis Galtonحيث كان من أوائل الباحثين الذين تعامموا مع موضوع دراسة أو
وصف متغير واحد باالعتماد عمى واحد أو أكثر من المتغيرات ولذلك يمكن النظر إلى تحميل االنحدار بشكل
رئيسي كتحميل لمعالقة بين المتغيرات كما ويعتبر أحد الدوال االحصائية األكثر استعماال ألنو يعطينا طريقة
سيمة لتحديد العالقة بين المتغيرات (خان : 2005،ص.)48
ويعد أسموب تحميل االنحدار حالة خاصة من أسموب تحميل المسار ألن كال األسموبين من عائمة
النماذج الخطية العامة (أبو عمرة :2014 ،ص .)62
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( )1.10.3.2أوجو الشبو بين أسموب تحميل المسار وأسموب تحميل االنحدار
 .1تحميل المسار مشابو لتحميل االنحدار المتعدد حيث يفترض أن في كل منيما أن يكون الباقي
 Residualمساويا صفر وتحقق فرض التجانس المشترك  Homosscedasticityواستقاللية أخطاء
المتغيرات عن بعضيا البعض واستقاللية األخطاء عن المتغيرات (مراد :2000،ص.)466
 .2تحميل المسار يعتمد عمى فكرة المربعات الصغرى  least squareالمستخدمة في تحميل االنحدار
(مراد :2000،ص.)466
 .3يفترض في تحميل المسار العالقة الخطية البسيطة بين كل زوج من المتغيرات (الشكرجي:2011،
ص.)291
 . 4معامالت المسار ىي أوزان مشابية ألوزان االنحدار وقد تكون معامالت مسار عادية أو معامالت مسار
معيارية (المالكي :2012،ص.) 30
 .5قيمة مربع معامل االرتباط المتعدد(

) لنموذج تحميل االنحدار المتعدد تساوي نظيرتيا (

) لممعادلة

البنائية في تحميل المسار (المالكي : 2012 ،ص.) 30
 .6قيمة ( )P-Valueومستوى داللتيا لنموذج تحميل االنحدار المتعدد تتساوى تقريبا مع نظائرىا في تحميل
المسار (المالكي : 2012،ص .) 30
 .7كال األسموبين يفترض طبيعية التوزيع Multivariate Normality
( )2.10.3.2أوجو االختالف بين أسموب تحميل المسار وأسموب تحميل االنحدار
 .1يتميز تحميل المسار عن تحميل االنحدار في قمة العمميات الحسابية (مراد :2000،ص.) 466
 .2يتميز تحميل المسار في استخدام نتائج التحميل حيث يستخدم الباحث نتائج تحميل المسار في اعطاء
تفسيرات أكثر تفصيال وتوضيحا لمعالقات بين المتغيرات عن نتائج تحميل االنحدار (مراد :2000 ،ص
.)466
 .3يقدم تحميل المسار الوسيمة لتمخيص نتائج البحوث التجريبية لظاىرة معينة ووضعيا في نموذج مترابط
لتفسير العالقات بين متغيرات الظاىرة بخالف تحميل االنحدار(مراد:2000 ،ص.)466
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 . 4في أسموب تحميل االنحدار الخطي المتعدد إذا كانت المتغيرات مرتبطة مع بعضيا بعالقة ارتباط قوية
فإنو من الصعب فصل تأثير أحد المتغيرات عن األخر فأسوب تحميل المسار يميز بين االرتباط والسببية
(. )wang,et al., 2003 : p.386
أيضا في الجانب األيسر لمعالقات أو المعادالت أي
 .5في أسموب تحميل المسار المتغيرات التابعة تظير ً
أن المتغيرات التابعة يمكن أن تظير عمى جانبي المعادلة وال يقتصر ظيورىا عمى جانب واحد فقط " الجانب

األيمن " كما ىو الحال في نماذج تحميل االنحدار(الشكرجي  : 2011،ص .)292
 .6في تحميل المسار يستطيع الباحث ايجاد عالقة التأثير والتأثر بين المتغيرات .
( )11.3.2تقدير معامالت المسار باستخدام معادالت االنحدار :
ليكن  X0متغير تابع ويتأثر بمجموعة من المتغيرات المستقمة ىي  X1,X2,X3,….Xnفإن الشكل
العام لممعادلة التي تربط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة

( غنام  : 2005 ،ص (،)120أبو عمرة

 :2014 ،ص :)64

).. … .. (2.27

X 0  B10 X 1  B20 X 2  B30 X 3  .....  Bn0 X n  B 0 0

وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التالية:
) ( X 0  X 0 )  B10 ( X 1  X 1 )  B20 ( X 2  X 2 )  B30 ( X 3  X 3 )  .....  Bn0 ( X n  X n )  B 0 ( 0   0

).. ... .. (2.28
حيث
  X 0 , X 1 , X 2 , X 3 ,............., X n ,  0المتوسطات الحسابية لممتغيرات X0 , X1 , X2 , ....... , Xn , ε0عمى التوالي.
  : Bi 0ىو معامل االنحدار حيث i = 1,2,3, ………. , nبقسمة المعادلة (  )2.28عمى االنحراف المعياري لممتغيرات تصبح المعادلة
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 0 ( X 0  X 0 )  1 B10 ( X 1  X 1 )  2 B20 ( X 2  X 2 )  3 B30 ( X 3  X 3 )
 B (X  X n )

.

 .....  n n 0 n
0
1
2
3
n


  0 B 0 ( 0   0 )
0

.. ... ..(2.29)
X0 , X1 , X2 , ....... , Xn , ε0  ىما االنحرافات المعيارية لممتغيرات 0 , 1 , 2 ,........, n ,  0 حيث
.عمى التوالي

Z 0 

(X0  X0 )
(X i  X i )
(X 0  X 0 )
، Zi 
، Z0 
0
i
0

وليكن

) بالصورة2.29( وبالتالي تصبح المعادلة

Z 0 0  B10Z1 1  .B20Z 2 2  B30Z 3 3  .....  Bn0 Z n n  B 0 Z  0  0

.. … .. (2.30)
 ينتج 0 ) عمى2.30( وبقسمة المعادلة

Z 0  B10 Z1




1

 .B20 Z 2 2  B30 Z 3 3  .....  Bn 0 Z n n  B 0 Z  0  0
0
0
0
0
0

.. … .. (2.31)
)2.31(  في معادلة0  Bo



 و0i  Bio i وبالتعويض عن
0
0

فتصبح المعادلة
Z 0  01Z1  .02Z 2  03Z 3  .....  0n Z n  0 Z 0
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.. … .. (2.32)

( )12.3.2العالقة بين تحميل المسار وتحميل االرتباط :
يستخدم تحميل االرتباط لقياس قوة وحجم العالقة بين متغيرين أو أكثر ومستوى قياسيما وتتراوح قيمة
معامل االرتباط بين  +1,-1ويدل معامل االرتباط ( )+1عمى عالقة موجبة تامة  ،بينما معامل االرتباط
( )-1عالقة سالبة تامة  ،بينما معامل االرتباط (صفر) عدم وجود عالقة بين المتغيرين .
كما وتستخدم طرق االرتباط لقياس درجة التوافق بين متغيرات مختمفة (خان  : 2005،ص
.)47فتحميل االرتباط يحدد درجة التأثير المباشر لمتغير عمى آخر دون التطرق لألثر غير المباشر بينما
أسموب تحميل المسار يمتاز عن أسموب تحميل االرتباط أنو يعمل عمى تحديد األثر المباشر وغير المباشر
لمتغير عمى آخر.
( )13.3.2تقدير معامالت المسار باستخدام معادالت االرتباط :
ولتوضيح كيفية تقدير معامالت المسار باستخدام معادالت االرتباط في حالة وجود متغير وسيطي
بين المتغيرات الوسطية وبين المتغير الداخمي ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل ()7.2

شكل ( :)7.2مخطط لنموذج أحادي االتجاه يتضمن أربعة متغيرات
المصدر ( :المالكي  :2012،ص)28

والذي يتضمن أربعة متغيرات  X1,X2,X3,X4والمتغيران  X1,X2ىما متغيران مستقالن (خارجيان) ومتغير
وسيطي ىو َ X3مرغٍس ذاتغ (داخهً) ٌُ  X4حيث يؤثر المتغيران  X1,X2ػهى انمرغٍسٌه َ X3,X4كرنك
39

َمرغٍس مسرقم

ٌؤثس انمرغٍس X3ػهى انمرغٍس  X4تمؼىى أن ٌ X3ؼمم كمرغٍس ذاتغ تانىسثح إنى X1,X2
تانىسثح نهمرغٍس ( X4المالكي  :2012،ص ()28أبو عمرة  : 2014 ،ص.)69
وبتطبيق قواعد رايت يمكن استنتاج التالي :
).. … .. (2.33

r13  31  r1232

).. … .. (2.34

r23  32  r1231

).. … .. (2.35

r14  41  r1242  r1343

).. … .. (2.36

r24  42  r1241  r2343

).. … .. (2.37

r34  43  r2342  r1341

من معادلة رقم( )2.33يمكن الحصول عمى :
).. … .. (2.38

31  r13  r1232

وكذلك من معادلة رقم ( )2.34نحصل عمى :
).. … .. (2.39

32  r23  r1231

وبحل المعادلتين ( )2.38و( )2.39نحصل عمى التالي :

r13  r12 r23

).. … .. (2.40

2

1  r12

r13  r12 r13

).. … .. (2.41

2

1  r12

31 
32 

وبحل المعادالت ( )2.37( , )2.36( ، )2.35معا نحصل عمى :
) (1  r12 )(r12 .r34  r14 .r23 )  (r23  r12 r13 )(r14  r12 r13 )(r14  r12 r24
2

).. … .. (2.42

) (1  r12 )(r12  r12 r23 )  (r23  r12 r13 )(r13  r23
2

) r14  r12 r24  43 (r13  r12 r23

).. … .. (2.43

2

41

1  r12

43 

43 

).. … .. (2.44

42  r24  r1241  r23 p43

وبذلك يصبح لدينا جميع معامالت المسارات ليذا النموذج  P43, P42,P41, P32,P31وىي التي تعبر عن
األثر المباشر  .أما األثر الغير مباشر فيتحدد من خالل االرتباط بين متغيرين خارجيين .
فمثال األثر المباشر لممتغير  X1ػهى  ٌُ X4قٍمح مؼامم انمساز  ، P41واألثر الغير مباشر  r41 – P41أي
معامل االرتباط بين المتغيرين مطروحا منو األثر المباشر (قيمة معامل المسار)(المالكي  ،2012 :ص
.)30
وبصورة عامة إن معامل المسار  Pjiبمثابة تقدير لمتأثير المباشر لممتغير  Xiػهى انمرغٍس Xj

أما تقدير

التأثير الكمي غير المباشر لممتغير  Xiعمى المتغير  Xjيعبر عنو بما يمي:
التأثير الكمي غير المباشر لممتغير  Xiعمى المتغير Xj
= معامل االرتباط بين المتغيرين  -األثر المباشر لممتغير Xiعمى المتغير Xj
بعض النقاط التي يمكن مالحظتيا (المطرفي :1999 ،ص:)54
 إذا كان معامل االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع يساوي تقريبا تأثيره المباشر ،فإن
معامل االرتباط ىذا يشير إلى العالقة الحقيقية الموجودة بينيما .
 أما إذا كان معامل االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع ارتباطا موجبا ولكن التأثير المباشر
سالبا أو قيمة صغيرة وغير معنوية فتكون في ىذه الحالة التأثيرات الغير مباشرة ىي السبب الرئيسي
ليذا االرتباط الموجب وبالتالي فإن العوامل الغير مباشرة كميا معا وفي وقت واحد ىي المؤثرة في
العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
 إذا كان معامل االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع سالبا ولكن التأثير المباشر لممتغير
المستقل عمى المتغير التابع موجبا وعالي المعنوية فإن النموذج بو خمل .
( )14.3.2تقدير معامالت المسار باستخدام المصفوفات :
يمكن الحصول عمى معامالت المسار المعيارية من معامالت االرتباط من خالل ( & Jonnada
:)Fegely ,1974: p.420
(.. ... .. )2.45

rij  j1ri1  j 2 ri 2  ......  ji ri (i1)  0i ri 0

 حيث تعبر  iعن المتغيرات الخارجية (المستقمة) و i = 0,1,2,……,n أما  jفتعبر عن المتغيرات الداخمية (التابعة) و41

j = 0,1,2,3,….,m

ويمكن كتابة المعادلة ( )2.45بصورة مصفوفة عمى النحو التالي:
Rij . Pji = rij
r1m   0 1 
 r0 1 




:  :   
 : 

rn m 

0 m 

rn 0 


....
:
....

 r1 1
 :


rn1

حيث تشير إلى مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقمة (الخارجية) - Rij :
تشير إلى مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقمة (الخارجية) والتابعة (الداخمية) - rij :
تشير إلى مصفوفة معامالت المسار بين المتغير التابع والمتغير المستقل - ij :
ولتوضيح كيفية ايجاد معامالت المسار باستخدام المصفوفات نعرض المثال من خالل شكل مبسط وىو
شكل ()8.2

شكل ) :)8.2مخطط مساري بين المتغيرين  X1,X2والمتغير X0
المصدر ( :الراوي  : 1987،ص )524

 X1,X2مرغٍساخ خازجٍح ذؤثس ػهى انمرغٍس انراتغ ٌَ Xoسذثط انمرغٍس انراتغ  X0بالمتغيرين الخارجيين
ارتباطا مباش ار بمسارات أساسية كما نالحظ من خالل المخطط وجود ارتباط بين المتغيرين .X1,X2
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أوالً :نقوم بحساب معامل االرتباط بين كل من  X2,X1ونظ اًر ألن العالقة بين X1,X2ىي عالقة مباشرة
فإن r12= r21= P21
ثانياً :نحسب معامل االرتباط بين َ X1انمرغٍس انراتغ  X0من خالل المعادلة()2.45

).. … .. (2.46

r01  01r11  02r21

حيث r11 = 1
من المعادلة ()2.46
).. … .. (2.47

01  r01  02r21

نحسب معامل االرتباط بين َ X2انمرغٍس انراتغ X0
).. … .. (2.48

r02  02r22  01r12

من المعادلة ()2.48
).. … .. (2.49

02  r02  01r12

حيث r22 =1
وبتعويض معادلة ( )2.49في معادلة ( )2.47نحصل عمى التالي :

).. … .. (2.50

01  r01  (r02  01r21 )r12

).. … .. (2.51

01  r01  r02r21  01r12

2

r10  r02r12

).. … .. (2.52

2

1  r12

01 

ىذه الصيغة تستخدم إليجاد قيمة معامل المسار بين المتغيرين X0,X1
وبتعويض معادلة ( )2.52في معادلة ( )2.49نحصل عمى التالي :
r20  r01r12

).. … .. (2.53

2

43

1  r12

02 

كما تستخدم معادلة ( )2.53ال يجاد قيمة معامل المسار بين المتغيرين بين المتغيرين ( X0,X2شستجً,
 :1981ص (, )208أتُ ػمسج : 2014 ,ص)60
( )4.2مؤشرات مالءمة النموذج لمبيانات : Model-Data fit Indicators
عند استخدام تحميل المسار ييتم الباحث عادة بمالءمة النموذج النظري الذي يقترحو لمبيانات الواقعية
المالحظة التي يجمعيا من الميدان .ولمقيام بذلك ىناك ما يسمى بمؤشرات حسن المالءمة (Goodness
) Of Fit Indexوالتي تعرف بأنيا مؤشرات إحصائية أو وصفية تحدد قيمة تساعد الباحث عمى تحديد
مدى جودة نموذجو المقترح عن طريق مقارنتو بنموذج آخر أو باختبار التوافق بين مصفوفة التباين
(التغاير) التي يقترحيا النموذج والمصفوفة المالحظة .وىناك عدة مؤشرات الختبار مالءمة البيانات لمنموذج
في النماذج الخطية البنائية ) (SEMبصفة عامة ويعد أسموب تحميل المسار حالة خاصة من النماذج
الخطية البنائية ومن أىم ىذه المؤشرات :
( )1.4.2مؤشر مربع كاي
يعتبر مؤشر

:

من المؤشرات األساسية لتقدير مطابقة نموذج المعادالت البنائية والذي يقيم مدى

التفاوت بين مصفوفة البيانات (مصفوفة التباين والتغاير) المستمدة من النموذج المقترح وبين مصفوفة
بيانات العينة (مصفوفة التباين والتغاير) لمعرفة ىل ىذا التباين بين المصفوفتين ناتج عن اختالف حقيقي
بين بيانات النموذج المقترح وبيانات العينة أم أن ىذا االختالف يعزى ألسباب أخرى (أبو
عمرة:2014،ص.)71
والقيمة المرتفعة ليذا المؤشر بالنسبة لدرجات الحرية تشير إلى أن المصفوفة الداخمة في التحميل
والمتولدة من العينة تختمف عن المصفوفة الناتجة من التحميل أو المحممة اختالفاً جوىرياً والداللة اإلحصائية
ليذا المؤشر تشير إلى سوء مطابقتو لمنموذج المحدد مع بيانات العينة  ،بينما تشير القيمة المنخفضة
المصحوبة بعدم الداللة اإلحصائية إلى عدم وجود فروق جوىرية بين المصفوفتين  ،أي أن القيمة المنخفضة
مع عدم الداللة اإلحصائية تشير إلى اتفاق ومطابقة النموذج مع البيانات وينصح باستخدام مؤشرات أخرى
لممطابقة بجانب مؤشر

إذا زاد حجم العينة عن ( 200المالكي:2012،ص.) 34كما ويعد النموذج أكثر

مالئمة لمبيانات كمما كانت النسبة

المحسوبة إلى

فيعني اتفاق النموذج لمبيانات (.)Shah,2012 :p.78
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الجدولية صغيرة أي إذا كانت النسبة أقل من 3

( )2.4.2مؤشرات المطابقة المطمقة : Absolute Fit Indexes
ويكون االىتمام ىنا منصبا عمى مقارنة مصفوفة التغاير لمعينة (المصفوفة األساسية ) بالمصفوفة
المحممة التي تم استيالكيا من قبل النموذج ومن ىذه المؤشرات:
أ -مؤشر حسن المطابقة ) Goodness Of Fit Index ( GFI
تتراوح قيمة مؤشر حسن المطابقة بين الصفر والواحد ،وىو يحدد مقدار التباين في المصفوفة الناتجة
عن نموذج التحميل العاممي التوكيدي ،وىو إلى حد ما يشبو معامل التحديد (

) في تحميل االنحدار

وتعد  0.9أقل قيمة مقبولة ليذا المؤشر (المالكي : 2012،ص .) 35و(  ) GFIىو نسبة التغايرات
المالحظة التي يفسرىا النموذج.
ب -مؤشر حسن المطابقة المعدل ) Adjusted Goodness Of Fit Index (AGFI
قام بتطوير ىذا المؤشر سورسكوج وسوربوم  Joreskog & Sorbomليصحح مؤشر حسن
المطابقة من تعقيد النموذج و يكون النموذج مطابقا إذا زادت قيمة ىذا المؤشر عن  ، 0.9ويمكن أن
يستخدم لمقارنة نماذج مختمفة لنفس البيانات ،أو نموذج واحد لعينات مختمفة (المالكي:2012،ص.) 35
ج -مؤشر جذر متوسط مربع البواقي) Root Mean Square Residual ( RMSR
وىو مقياس لمتوسط البواقي بين المصفوفة المقاسة والمصفوفة المستيمكة من قبل النموذج ،وتتراوح
قيمة ىذا المؤشر بين صفر و 0.1حيث تشير القيم المنخفضة بين ىذا المدى إلى تطابق أفضل لمنموذج
(أبو عمرة :2014 ،ص.)71
د -مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقاربي
) Root Mean Square Error Of Approximation ( RMSEA
وىو من أىم مؤشرات جودة المطابقة واذا ساوت قيمتو  0.05فأقل دل ذلك عمى أن النموذج ،يطابق
تماماً البيانات ،واذا كانت القيمة محصورة بين  0.08, 0.05دل ذلك عمى أن النموذج يطابق بدرجة كبيرة
بيانات العينة أما إذا زادت قيمتو عن  0.08فيتم رفض النموذج (.)Hair ,et al. ,1998 : p.79
( )3.4.2مؤشر المطابقة المتزايدة ) : Incremental Fit Index ( IFI
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تعتمد فكرة المؤشر في تقديرىا عمى مقارنة النموذج المقترح مع النموذج الصفري الذي يفترض وجود
عامل واحد تتشبع عميو كل المتغيرات المقاسة والمعادلة المستخدمة في حساب قيمة ىذا المؤشر ًٌ = IFI
(  2 B   2 T ) /(  2 B / df T ) :

حيث تشير قيمة  Bإلى النموذج الصفري القاعدي  T ،إلى النموذج المقترح (أبو عمرة:2014 ،
ص )73ودرجة القطع المقترحة ليذا المؤشر ىي  ، 0.9ويفضل بعض الباحثين استخدام درجات قطع ذات
قيمة أكبر ومن أىم مؤشرات المطابقة المتزايدة :
أ -مؤشر المطابقة المعياري ) Normed Fit Index ( NFI
ابتكر ىذا المؤشر بنتمر َتُود  Bentler & Bonettويعطي ىذا المؤشر معمومات عن حسن
المطابقة في حالة تطور النموذج في مكوناتو وعواممو إلى نموذج أكثر تعقيدا .وقد وضع ساندرز Sanders
حدا أدنى ليذا المؤشر متمثالً بقيمة ( 0.95المالكي :2012،ص.)37
ب -مؤشر المطابقة غير المعياري ) Non-Normed Fit Index ( NNFI
ويعتمد ىذا النموذج عمى مقارنة النموذج الذي يقترحو الباحث بنموذج آخر يسمى النموذج انقاػدي
 Baseline Modelوىو النموذج الذي يفترض أن تكون العالقات بين المتغيرات صفرية ،والقيمة األعمى
من  0.9تدل عمى أن النموذج مطابق لمبيانات  .وتستخدم المعادلة اآلتية في حساب قيمة ىذا المؤشر :
]NNFI = [(  2 B / df B )  (  2 T / df T )] /[(  2 B / df T )  1
حيث  Bتمثل النموذج القاعدي  T ،ذمثم انىمُذج انمقرسح  df ،تمثل درجات الحرية الخاصة
بالنموذج القاعدي أو النموذج المقترح (المالكي  : 2012،ص. )38
ج -مؤشر المطابقة المقارن ) Comparative Fit Index ( CFI
ىذا المؤشر طوره بنتمر  Bentlerوحاول أن يعالج بعض المحددات الخاصة لمؤشر ) ( NFIوالقيمة
أعمى من  0.9تدل عمى حسن مطابقة النموذج مع البيانات (المالكي  : 2012 ،ص )38
وتستخدم المعادلة اآلتية في حساب قيمة مؤشر المالءمة المقارن:
2
2
2
]CFI = 1  max .[( T / df T ),0] / max .[(  T / df T ), (  B / df T ),0
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الخالصة:
لقد تناولنا في ىذا الفصل مفيوم النموذج وأنواع النماذج( نماذج المعادالت الييكمية والنماذج السبيية
) كما تطرقنا في ىذا الفصل إلى أسموب تحميل المسار من حيث تطوره التاريخي والمصطمحات المستخدمة
فيو باإلضافة إلى خطوات بناء نموذج تحميل المسار والفروض الخاصة بيذا األسموب .تم استعراض عناصر
أسموب تحميل المسار وتشمل معامالت المسار بأنواعيا المعيارية وغير المعيارية ومخطط المسار  ،ثم تناولنا
أيضا قواعد رايت في تحميل المسار مع ذكر أمثمة لتوضيح ىذه القواعد  ،وعرضنا خالل ىذا الفصل العالقة
بين أسموب تحميل المسار وتحميل االنحدار والعالقة بين تحميل المسار وتحميل االرتباط من خالل معرفة
أوجو الشبو واالختالف بين األسموبين و ذلك لمحصول عمى معامالت المسار من خالل كل من معامالت
االنحدار ومن خالل معامالت االرتباط .
وأخي ار لمتأكد من مدى مالئمة النموذج السببي المقترح تطرقنا إلى مؤشرات مطابقة النموذج المختمفة .
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الفصل الثالث :تحميل البيانات ومناقشة النتائج
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( )1.3مقدمة
تم استخدام االنحدار الخطي وذلك لمعرفة المتغيرات المؤثرة عمى بعضيا البعض و من أجل تكوين
واقتراح مخطط مساري يربط متغيرات الدراسة مع بعضيا البعض وىو النموذج المقترح لمباحث  ،وذلك من
أجل معرفة المتغيرات المؤثرة في المستوى العممي لطمبة الماجستير من خالل التعرف عمى مسار التأثير ،
وفقًا لمستويات عدد من المتغيرات  ،ومن ثم الوصول الى نموذج يبين ىذا المسار من خالل معالجة البيانات
باستخدام أسموب تحميل المسار  Path Analysisوىو أسموب المستخدم في ىذه الدراسة لبيان العالقة
السببية بين المتغيرات المدروسة (المساقات االجبارية باإلضافة الى معدل الطالب في الثانوية العامة ومعدلو
في البكالوريوس) وتأثيراتيا الكمية ( مباشرة وغير مباشرة ) عمى المتغير التابع (معدل الطالب التراكمي).
وذلك من خالل حساب معامالت المسار بطريقتين ىما :
 .1حساب معامالت المسار من خالل مصفوفة االرتباط
 .2حساب معامالت المسار من خالل معادالت االنحدار
كما ويتضمن ىذا الفصل من الدراسة تحميل وصفي لمبيانات باستخدام مقاييس النزعة المركزية و التشتت
باإلضافة لبعض المؤشرات لفحص مدى مالئمة النموذج المقترح لمبيانات.
يعتبر التحصيل الدراسي (المعدل التراكمي)ىو المحك األساسي لمعبور من مرحمة تعميمية إلى مرحمة تعميمية
أخرى أو من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي أعمى  .ويعرف التحصيل الدراسي بأنو ما يسترجعو الفرد من
المعمومات الخاصة بالمادة المدروسة خالل العام الدراسي وما يدركو من عالقات بين ىذه المعمومات وما
يستنبطو م نيا من حقائق كما ينعكس ذلك عمى أدائو عمى اختبار يوضع في ىذه المادة وفقا لقواعد معينة
بحيث يمكن تقدير األداء كميا  ،ويمكن قياس تحصيل الفرد بعدة طرق منيا االختبارات الموضوعية ومنيا
اختبارات التحصيل التقميدية التي يضعيا المعممون آخر الفصل الدراسي .
حيث ان التحصيل الدراسي ىو متوسط ما يحصل عميو الطالب من درجات في كل المساقات
المختمفة ويقاس بمتوسط عدد العالمات التي حصل عمييا الطالب منذ التحاقو بالجامعة حتى تخرجو وىو ما
يسمى بالمعدل التراكمي(محاسنة ،وآخرون :2013،ص . )490يتأثر المعدل التراكمي بعدد من المتغيرات
ومن ضمن ىذه المتغيرات عالمات الطمبة في المساقات المختمفة باإلضافة إلي متغيرات أخرى  .وبالتالي في
ىذا الفصل أيضاً سوف نستعرض المساقات الدراسية (متغيرات الدراسة ومتغيرات أخرى) والعالقة بين ىذه
المتغيرات من خالل تحميل االرتباط.
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( )2.3مساقات برنامج الماجستير (متغيرات الدراسة )
عندما يمتحق طمبة الدراسات العميا ببرنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس فإنو يجب عمى
الطالب دراسة ( (30ساعة معتمدة موزعة كالتالي:
 المساقات االجبارية ( 21ساعة معتمدة ) وىي متغيرات الدراسة باإلضافة الى معدل الطالبالتراكمي ومعدل الطالب في البكالوريوس ومعدلو في الثانوية العامة .
 مساقات اختيارية ( 9ساعات معتمدة ) وىذه المساقات لم يتم التطرق ليا لعدم اكتمال درجات الطمبةفي ىذه المساقات.
في ىذا الجزء سوف نتحدث عن متغيرات الدراسة وىي المساقات االجبارية  ،معدل الطالب التراكمي  ،معدل
الطالب في البكالوريوس  ،معدل الطالب في الثانوية كال عمى حدة باإلضافة إلى دراسة العالقة المباشرة
بين كل متغير مع المتغيرات األخرى من خالل تحميل االرتباط البسيط.
( )1.2.3عالمة مساق القرآن الكريم ()X4
مساق القرآن الكريم أحد المساقات االجبارية التي يدرسيا طالب ماجستير المناىج وطرق التدريس
وعدد ساعات ىذا المساق ( )1ساعة معتمدة حيث يتناول ىذا المساق سورة االسراء وسورة الكيف باإلضافة
إلى أحكام التالوة والتجويد.
( )2.2.3عالمة مساق عمم النفس التربوي المتقدم ()X6
مساق عمم النفس التربوي المتقدم ىذا المساق أيضا ضمن المساقات االجبارية ومن أىم المساقات
في البرنامج حيث يبمغ عدد ساعات ىذا المساق  3ساعات معتمدة يتناول ىذا المساق األسس النظرية
المتقدمة لعمم النفس التربوي كما يركز عمى نظريات تربوية باإلضافة إلى األسس البيولوجية واالجتماعية
لمسموك.
( )3.2.3عالمة مساق مناىج البحث في التربية وعمم النفس ()X9
مساق مناىج البحث في التربية وعمم النفس عدد ساعات ىذا المساق ثالث ساعات معتمدة حيث
يتناول ىذا المساق مدخل لمناىج البحث  ،أىدافو  ،تعريفاتو  ،مجاالتو والعالقة بين البحوث النفسية والتربوية
والطريقة العممية في التفكير والبحث العممي .
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( )4.2.3عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا ()X8
مساق تخطيط المناىج وتطويرىا يتناول ىذا المساق معالجة االطار النظري لممنيج من حيث
مفيومو وعناصره ومحدداتو وااللمام بعممية تخطيط المناىج المدرسية ومعرفة أسسيا ومستوياتيا المختمفة
ودراسة االستراتيجيات المستخدمة في تطوير المناىج الدراسية ومعرفة عناصرىا والوقوف عمى قضايا
ومشكالت تطوير المناىج .وعدد الساعات المعتمدة التي يدرسيا الطالب ليذا المساق ثالث ساعات.
( )5.2.3عالمة مساق القياس والتقويم النفسي والتربوي ()X7
مساق القياس والتقويم النفسي والتربوي يتناول ىذا المساق تطور القياس التربوي وتعريفو وطبيعتو
ومستوياتو والمفاىيم األساسية إلجراءات بناء االختبارات التحصيمية بأنواعيا وتحميل نتائجيا وتفسيرىا ،
خصائص االختبار الجيد والعوامل المؤثرة في درجة االختبار كما يتناول مقدمة عن االختبارات النفسية
المستخدمة في التربية ويبمغ عدد الساعات الدراسية ليذا المساق ثالث ساعات معتمدة .
( )6.2.3عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي ()X3
مساق االحصاء التربوي والنفسي الساعات التي يتمقاىا الطالب ليذا المساق ثالث ساعات معتمدة
يتناول فييا المفاىيم االحصائية األساسية  ،التوزيعات التك اررية ،مقاييس النزعة المركزية  ،مقاييس التشتت،
معامالت االرتباط واالرتباط الجزئي  ،تحميل التباين الثنائي والثالثي واختبار داللة الفروق باإلضافة لمتحميل
العاممي.
( )7.2.3عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج ()X5
مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج في ىذا المساق يحضر الطالب حمقات السيمنار التي
يعقدىا قسم المناىج وطرق التدريس أسبوعيا  ،كما أن عميو دراسة أطروحة واحدة عمى األقل ثم عرضيا في
الحمقة (السيمنار ) مبينا نقاط القوة ونقاط الضعف فييا ويتدرب الطالب في ىذا المساق عمى كتابة خطة
البحث .
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( )8.2.3معدل البكالوريوس ()X2
تشكل العالمات أساساً ميماً لكثير من الق اررات التي تتخذ بشأن األفراد في أي مؤسسة في جميع
فبناء عمى العالمات الجامعية ممثمة بمعدل البكالوريوس يتم اتخاذ الق اررات
مراحل الحياة العممية و العممية
ً
الخاصة بالقبول في برامج الدراسات العميا كما ويستخدم المعدل الت اركمي لعالمات الطالب الجامعية (معدل
وي ُّ
عد مستوى
البكالوريوس) في العديد من الدول معيا ار لمتنافس عمى الوظائف (العناتي  : 2014،صُ )50
أي ٍ
ِّ
دولة
المؤشرات
األداء األكاديمي لطمبة الجامعة أحد
اليامة لمدى فعاليَّة جودة أداء ىذه المؤسَّسات في ِّ
َّ
الخريج .ومعدل البكالوريوس ىو معدل الدرجات لجميع
من دول العالم ،لما لو من دالالت عمى مستوى جودة ِّ
المساقات التي درسيا الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ احتساب المعدل ودرجاتو عمى النحو التالي :
النسبة المئوية

القيمة

100-90

ممتاز

89-80

جيد جدا

79-70

جيد

69-60

مقبول

وقد يختمف ىذا المعيار قميال من مؤسسة تعميمية ألخرى وفقا ألنظمتيا ولوائحيا الداخمية المعمول بيا.
( )9.2.3معدل الثانوية العامة ()X1
ىو المتوسط الحسابي لعالمات الطالب في المواد المقررة لو في امتحانات الثانوية العامة التي تعدىا
ادارة االمتحانات واالختبارات في و ازرة التربية والتعميم العالي.
( )10.2.3المعدل التراكمي ()X0
بشكل عام المعدل التراكمي لعالمات الطالب :ىو المتوسط الحسابي لعالمات الطالب في جميع
المواد الدراسية التي تتضمنيا الخطة الدراسية ألي تخصص خالل الفترة المحددة لمحصول عمى المؤىل،
بينما المعدل التراكمي لطالب الدراسات العميا في قسم المناىج وطرق التدريس ىو المتوسط الحسابي
لعالمات الطالب في جميع المواد الدراسية التي تتضمنيا الخطة الدراسية لقسم المناىج وطرق التدريس
بجامعة األزىر  -غزة خالل فترة الحصول عمى المؤىل.
ىنالك الكثير من المتغيرات التي تؤثر عمى األداء األكاديمي( المعدل التراكمي) لطمبة الدراسات العميا ،حيث
أن الجامعات تعتمد اعتمادا كميا عمى طمبة الدراسات العميا وىم الفئة الميمة في أي مؤسسة تعميمية كذلك
يعد خريجو الدراسات العميا ىم النواة األساسية ألي مؤسسة تعميمية .كما أن المؤسسات التعميمية واالجتماعية
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عمى عالقة وثيقة بالتنمية االقتصادية ألي بمد وترتبط بشكل مباشر مع التحصيل األكاديمي لمطالب من
حيث الدور الميم الذي يمعبو ىذا التحصيل في انتاج نوعية الخريجين الذين سيمعبون الدور االبرز في قيادة
بالدىم وفي تنمية النواحي االقتصادية واالجتماعية .ويعد التحصيل الدراسي من المشكالت األكاديمية التي
يعاني منيا الطمبة إما لصعوبة المواد أو لطريقة التدريس غير المناسبة لممقرر أو عدم استيعاب الطمبة
لممقررات الدراسية وفيميا الفيم السميم مما يفقده الثقة بنفسو وقدراتو ،وبالتالي يتأثر توافقو مع زمالئو ومع
البيئة الجامعية بشكل عام.
( )3.3العالقة بين جميع متغيرات الدراسة
في ىذا الجزء نستعرض مصفوفة االرتباط البسيط واالرتباط الجزئي لجميع المتغيرات مع بعضيا
البعض من خالل جدول (. )1.3
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جدول ( :)1.3معامالت االرتباط البسيط ( )rواالرتباط الجزئي(

معامل
المتغير
االرتباط
rab.ci
X8
r
rab.ci
X7
r
rab.ci
X6
r
rab.ci
X5
r
rab.ci
X4
r
rab.ci
X3
r
rab.ci
X2
r
rab.ci
X1
r
rab.ci
X0
r

X9

X8

-0.360

1

0.186

1

X7

-0.323 -0.274

1

0.252 0.146

1

X6

-0.213 -0.151 0.179-

1

0.221 0.430 0.271

1

X5

-0.199 -0.121 -0.268 -0.119

1

0.233 0.322 0.239 0.293

1

rab.ci

) بين متغيرات الدراسة

X4

X3

-0.129

1

0.178 0.401 0.138 0.387 0.349

1

-0.084 -0.313 -0.333 -0.373 -0.284

0.034

1

0.280 0.403 0.186 0.185 0.209 0.243

1

0.125

0.059

0.101 -0.113

X2

X1

-0.077

1

0.178 0.350 0.282 0.384 0.271 0.430 0.302

1

-0.128 -0.022 -0.006 -0.023 -0.027 -0.109 -0.121

0.312

1

0.518 0.206 0.272 0.317 0.360 0.295 0.332 0.214

1

0.064

0.509

0.131

0.648

0.044

0.582

0.041

0.472

-0.002

0.460

0.088

0.139

0.631

0.051

X0

0.226

1

0.522 0.535 0.589 0.498 0.601 0.598 0.556 0.649 0.524

1

نالحظ من خالل المصفوفة في جدول ( )1.3مايمي:
 معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات ىي عالقة طردية بين المتوسطة والضعيفة.
 معامالت االرتباط الجزئي ىي عالقات طردية وعكسية .
 ونالحظ من خالل المصفوفة أيضا أن ىناك تغيرات واضحة في معامالت االرتباط البسيط والجزئي
وىذا دليل عمى أن ىناك عالقات وتأثيرات أخرى بين المتغيرات أدت إلى ىذه التغيرات في
المعاممين وىذا يوجينا بشكل واضح إلى دراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لممتغيرات.
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بناء عمى ما سبق نجد أن تحميل االرتباط ال يكفي لدراسة تأثير المتغيرات (عالمات المساقات المختمفة)
عمى بعضيا البعض وكذلك تأثيرىا عمى المعدل التراكمي حيث إن العالقة بين أي متغيرين ال تعني أنو
يوجد تأثير مباشر ألحدىما عمى اآلخر وأن وجود عالقة أو عدم وجود عالقة بين أي متغيرين قد يعود إلى
عوامل أخرى.
ونظ ارً ألىمية العالقة بين المتغيرات المستقمة وأثرىا عمى المتغير التابع فإنو كان لزاما عمينا اختيار
أسموب احصائي مناسب يأخذ ىذه العالقات بعين االعتبار أال وىو أسموب تحميل المسار حيث إن ىذا
األسموب يدرس التأثير المباشر لممتغير المستقل عمى المتغير التابع باإلضافة إلى التأثير غير المباشر من
خالل متغيرات أخرى.
لذلك سوف يتم استخدام أسموب تحميل المسار والذي يستعين في تحميمو بتحميل االرتباط واالنحدار
في حساب معامالت المسار لدراسة العوامل المؤثرة عمى المعدل التراكمي لطمبة ماجستير المناىج وطرق
التدريس بجامعة األزىر _غزة.
( )4.3وصف البيانات
تم الحصول عمى البيانات من عمادة الدراسات العميا في جامعة األزىر_ غزة وتشمل عينة الدراسة
( )145طالبا وطالبة من الفترة  2004إلى  ، 2012تمثل بيانات الدراسة درجات طمبة برنامج ماجستير
المناىج وطرق التدريس بجامعة األزىر في المساقات الدراسية االجبارية المقترحة في الخطة الدراسية
باإلضافة الى معدل الطالب في الثانوية العامة ومعدلو في البكالوريوس ومن خالل دراسة العالقات بين
المتغيرات وحسب النموذج السببي المقترح شكل (. )1.3
 وصف البيانات باستخدام مقاييس النزعة المركزية و التشتت
حيث يمكن وصف البيانات من خالل الجدول ( )2.3التالي الذي يوضح المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لكل متغير وكذلك أقل قيمة وأكبر قيمة .
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جدول ( )2.3مقاييس النزعة المركزية و التشتت لمتغيرات الدراسة

المتغير

الوسط

االنحراف المعياري أقل قيمة أكبر قيمة

الحسابي
83.01

3.97

74

93.03

معدل الثانوية العامة

76.93

10.23

55.9

98.2

معدل الطالب في البكالوريوس

79.40

6.17

66.72

95

83.47

9.64

70

100

معدل الطالب التراكمي

عالمة مساق االحصاء التربوي

والنفسي

عالمة مساق القرآن الكريم

87.06

7.84

70

99

عالمة مساق حمقة بحث

83.59

5.13

70

94

وتطبيقات في المنياج

عالمة مساق عمم نفس تربوي

6.51

81.9

70

94

متقدم

عالمة مساق القياس والتقويم

6.69

79.96

70

95

النفسي والتربوي

مساق تخطيط المناىج وتطويرىا

84.37

6.37

70

96

عالمة مساق مناىج البحث في

81.52

7.78

70

98

التربية وعمم النفس

( )5.3التحقق من فرضيات تحميل المسار :
بداية قبل البدء بتطبيق أسموب تحميل المسار عمى المتغيرات وحساب معامالت المسار (التأثيرات
المباشرة والغير مباشرة ) البد من التحقق من فرضيات تحميل المسار:
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 .1أن تكون العالقة بين المتغيرات مستقيمة (خطية) Linear
من خالل مصفوفة االنتشار لالرتباط في ممحق ( )1نالحظ وجود عالقة خطية بين متغيرات الدراسة
ومن اختبار معنوية نموذج االنحدار الخطي من خالل جدول ( )3.3يتضح أن قيمة االحتمال P-Value
ذساَي صفر وىي أقل من مستوى معنوية  % 5وبالتالي نرفض الفرض العدمي القائل بأن نموذج االنحدار
غير معنوي ونقبل الفرض البديل القائل أن نموذج االنحدار معنوي أي يوجد واحد عمى االقل من معامالت
االنحدار تختمف عن الصفر  .وىذا يدل عمى أن العالقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ( المعدل
التراكمي لمطالب) عالقة خطية.
جدول ( )3.3نتائج اختبار معنوية االنحدار الخطي

درجات الحرية

مجموع المربعات
SS

متوسط المربعات
MS

االنحدار

9

1685.2

187.24

األخطاء

128

193.14

1.51

المجموع الكمي

137

1878.34

مصدر

االختالف

df

F

PValue

124.09

0.000

 .2اعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي () Normality Test
فحص اعتدالية التوزيع الذاتي لمبواقي من خالل اختبار الفرضية التالية :
الفرض العدمي ( : )H0البواقي تتبع التوزيع الطبيعي .
الفرض البديل ( : )H1البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي .
يتضح من ممحق ( )2أن قيمة  P-Valueأكبر من  0.15وىي أكبر من مستوى المعنوية  .%5لذلك
نقبل الفرض العدمي القائل بان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
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جدول ( )4.3نتائج اختبار كمومجروف – سيمرنوف و اختبار ويمك_ شابيرو

االختبار
احصائي االختبار P-Value df
0.200 138
اختبار كمومجروف – سيمرنوف 0.051
0.649 138
0.992
اختبار ويمك_ شابيرو

وتؤكد نتائج التحميل االحصائي جدول ( )4.3الختبار كمومجروف – سيمرنوف واختبار ويمك_ شابيرو أن
قيمة  P-Valueأكبر من مستوى المعنوية  %5في كال االختبارين لذلك نقبل الفرض العدمي القائل بان
البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وىذا ما يدعم النتيجة التي توصمنا إلييا من خالل الرسم البياني .
 .3االستقالل الذاتي لمبواقي
فحص االستقالل الذاتي لمبواقي من خالل اختبار الفرضية التالية :
الفرض العدمي ( : )H0يوجد استقالل بين البواقي (ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي).
الفرض البديل ( : )H1ال يوجد استقالل بين البواقي (يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي).
واالختبار المستخدم في دراستنا ىذه لمحكم عمى مدى وجود استقالل ذاتي بين البواقي اختبار Durbin-
 Watson Testعند مستوى معنوية .%5
يتم اتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض الفرض العدمي حول االرتباط الذاتي بالبواقي وفقا لمقواعد االتية ( أمين
 :2008 ،ص: )131
 .1نرفض الفرض العدمي في حالتين
الحالة األولى  :إذا كان ( ) 4-dl < DW < 4
الحالة الثانية  :إذا كان ( ) 0 < DW < dl
 .2نقبل الفرض العدمي في حالتين
الحالة األولى  :إذا كان ( ) 2 < DW < 4-du
الحالة الثانية  :إذا كان ( ) du < DW < 2
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 .3ىنالك حالتين يكون فييما القرار غير محدد
الحالة األولى  :إذا كان ( ) 4-du < DW < 4-dl
الحالة الثانية  :إذا كان ( ) dl < DW < du
فكانت نتائج اختبار  Durbin-Watson Testلمتغيرات الدراسة موضحة في جدول ( )5.3التالي :
جدول ( )5.3نتائج اختبار Durbin-Watson
االختبار
DurbinWatson

القيمة االحصائية

القيمة الجدولية السفمى

القيمة الجدولية السفمى

2.051

1.546

1.868

لالختبار

()dl

()du

نالحظ من الجدول السابق أن  2 < DW < 4-duوبالتالي نقبل الفرض العدمي  ،أي أنو ال يوجد ارتباط
بين البواقي .
 .4اختبار تجانس البواقي (اختبار ثبات التباين)
من خالل شكل انتشار البواقي مع القيم االتجاىية لممتغير التابع كما ىو موضح في ممحق ( )3نالحظ
انتشار و توزيع البواقي يأخذ شكل عشوائي غير منتظم عمى جانبي الخط الذي يمثل الصفر كما انو ال يمكن
رصد نمط أو شكل معين ليذه البواقي  ،لذا نحكم ىنا بثبات التباين لمبواقي.
 .5أن تكون العالقة بين المتغيرات جمعية ( Additiveوىذا االفتراض متحقق)
 .6أن تكون العالقة بين المتغيرات عالقة سببية  Causalوفي اتجاه واحد (وىذا االفتراض متحقق)
وبعد التحقق من فرضيات استخدام تحميل المسار يمكننا اآلن تقدير معامالت المسار (التأثيرات المباشرة
والغير مباشرة).
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( )6.3توصيف النموذج :
بعد التحقق من فرضيات تحميل المسار ومن أجل بناء نموذج يوصمنا إلى حساب معامالت المسار
يقترح الباحث المخطط التالي شكل ( )1.3التي يدرس العالقات بين جميع متغيرات الدراسة والتي تحدد فيو
االتجاىات السببية

شكل ( )1.3مخطط لنموذج سببي مقترح يربط متغيرات الدراسة
المصدر  :المخطط من إعداد الباحث

يتضح من الشكل ( )1.3السابق ما يمي :
 .1االسيم المنحنية ذات االتجاىين بين المتغيرات الخارجية تعبر عن قيمة معامل االرتباط
 .2االسيم ذات االتجاه الواحد بين المتغيرات الخارجية والمتغيرات الداخمية تعبر عن قيمة معامل المسار.
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( )7.3تقدير معامالت المسار :
يساعد تقدير معامالت المسار في تقييم األثر المباشر واألثر غير المباشر لمتغيرات الدراسة عمى
المتغير التابع المعدل التراكمي لطالب الماجستير من خالل النموذج السببي المقترح الموضح في شكل
()1.3
لذلك سوف يتم تحميل ودراسة شبكة العالقات بين جميع متغيرات الدراسة لمحصول عمى
 قيم معامالت المسار (التأثير المباشر)
 قيم معامالت المسار (التأثير الغير المباشر)
( )1.7.3تقدير معامالت المسار (التأثير المباشر) :
المسار المباشر( )Directىو الذي يربط المتغير المسبب بالمتغير النتيجة بدون متغير وسيطي
ويعبر عن التأثير المباشر لممتغير الخارجي في المتغير الداخمي
(.)Garson,2012:p.9
ولتقدير معامالت المسار (التأثير المباشر) سنمجأ إلى استخدام طريقتين لمتقدير
 .1تقدير معامالت المسار باستخدام تحميل االرتباط
 .2تقدير معامالت المسار باستخدام تحميل االنحدار
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وسنرمز لو

بالرمز ()D

( )1.1.7.3تقدير معامالت المسار (التأثير المباشر) باستخدام تحميل االرتباط

:

يبين جدول ( )6.3معامالت االرتباط بين جميع متغيرات الدراسة الداخمية والخارجية
جدول ( )6.3معامالت االرتباط بين جميع متغيرات الدراسة

المتغير X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X1

X2

X9

1

X8

*0.186

1

X7

0.146

**0.252

1

X6

**0.271

**0.430

**0.221

1

X5

**0.293

**0.239

**0.322

**0.233

1

X4

**0.349

**0.387

0.138

**0.401

*0.178

1

X3

**0.243

*0.209

*0.185

*0.186

**0.403

**0.280

1

X2

**0.302

**0.430

**0.271

**0.384

**0.282

**0.350

*0.178

1

X1

**0.214

**0.332

**0.295

**0.360

**0.317

**0.272

*0.206

**0.518

1

X0

**0.524

**0.649

**0.556

**0.598

**0.601

**0.498

**0.589

**0.535

**0.522

X0

1

** معنوي عند مستوى داللة  * , 0.01معنوي عند مستوى داللة 0.05



في البداية نذكر بأن قيمة معامل المسار(التأثير المباشر) بين المتغيرات الخارجية تساوي قيمة معامل
االرتباط بين المتغيرين أي أن :
24  r42  0.350

12  r21  0.518

14  r14  0.272

62

بالنسبة لباقي معامالت المسار فيمكن حسابيا من خالل معامالت االرتباط باستخدام المعادلة التالية
(.. ... .. )3.1

rij  j1ri1  j 2 ri 2  ......  ji ri (i1)  0i ri 0

 حيث تعبر  iعن المتغيرات الخارجية (المستقمة) وتأخذ القيم 1,2,3,4,5,6,7,8,9 -أما  jفتعبر عن المتغيرات الداخمية (التابعة) وتأخذ

0, 3,5,6,7,8,9

سيتم حساب معامالت المسار (التأثيرات المباشرة ) حسب المتغير الداخمي (التابع)
 عندما يكون المتغير الداخمي ىو  X3أي أن j  3

حيث يمكن تكوين المعادالت التالية باستخدام المعادلة ()4.1
).. … .. (3.2

r43  34r44  35r45

).. … .. (3.3

r53  34r54  35r55

ويمكن التعبير عن المعادالت السابقة باستخدام المصفوفات
r45  34  r43 

r55  35  r53 
1

r45  r43 
r55  r53 

r44
r
 54

34  r44
    r
 35   54

34   0.2151
   0.3647

 35  

دٍث r55  1 , r44  1

 عندما يكون المتغير الداخمي ىو  X5أي أن j  5

حيث يمكن تكوين المعادالت التالية باستخدام المعادلة ()3.1
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r75  57 r77  59r79

.. … .. (3.4)

r95  57 r97  59r99

.. … .. (3.5)
ويمكن التعبير عن المعادالت السابقة باستخدام المصفوفات

r77
r
 97

r79  57  r75 

r99  59  r95 

75  r77
    r
 95   97

1

r79  r75 
r99  r95 

75  0.2853
   0.2513

 95  

j  6  أي أنX6  عندما يكون المتغير الداخمي ىو
)3.1( حيث يمكن تكوين المعادالت الثالث التالية باستخدام المعادلة
r16  61r11  64r14  68r18

.. … .. (3.6)

r46  61r41  64r44  68r48

.. … .. (3.7)

r86  61r81  64r84  68r88

.. … .. (3.8)
ويمكن التعبير عن المعادالت السابقة باستخدام المصفوفات

 r11 r14
r
 41 r44
r81 r84

 61 
  
 64 
68 

r18  61   r16 
r48  64   r46 
r88  68   r86 

 r11 r14
r
 41 r44
 r81 r84

r18 
r48 
r88 

1

 r16 
r 
 46 
 r86 

64

0.2052
0.2413


0.2685

 61 
  
 64 
68 

 عندما يكون المتغير الداخمي ىو  X7أي أن j  7
حيث يمكن تكوين المعادالت التالية باستخدام المعادلة ()3.1
).. … .. (3.9

r17  71r11  78r18

).. … ..(3.10

r87  71r81  78r88

ويمكن التعبير عن المعادالت السابقة باستخدام المصفوفات
 r11 r18  71   r17 
r
    
 81 r88  78  r87 
1

71   r11 r18   r17 
    r
  
 78   81 r88  r87 
71  0.2375
    0.1731

 78  

 عندما يكون المتغير الداخمي ىو  X8أي أن j  8
حيث يمكن تكوين المعادالت التالية باستخدام المعادلة ()3.1
).. … .. (3.11

r28  82r22  84r24

).. … .. (3.12

r48  82r42  84r44

ويمكن التعبير عن المعادالت السابقة باستخدام المصفوفات
r24  82  r28 

r44  84  r48 
1

r24  r28 
r44  r48 
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r22
r
 42

82  r22
    r
 84   42

82  0.3357
   0.2695

 84  

 عندما يكون المتغير الداخمي ىو  X9أي أن j  9
حيث يمكن تكوين المعادالت التالية باستخدام المعادلة ()3.1
).. … .. (3.13

r29  92r22  94r24

).. … .. (3.14

r49  92r42  94r44

ويمكن التعبير عن المعادالت السابقة باستخدام المصفوفات
r24  92  r29 

r44  94  r49 
1

r24  r29 
r44  r49 

r22
r
 42

92  r22
    r
 94   42

92   0.205 
   0.2773

 94  

 عندما يكون المتغير الداخمي ىو  X0أي أن j  0
حيث يمكن تكوين المعادالت الستة التالية باستخدام المعادلة ()3.1
(... ..)3.15

r03  03r33  05 r35  06 r36  07 r3 7  08 r38  09 r39

(... ..)3.16

r05  03r53  05 r55  06 r56  07 r5 7  08 r58  09 r59

(... ..)3.17

r06  03r63  05 r65  06 r66  07 r6 7  08 r68  09 r69

(... ..)3.18

r07  03r73  05 r75  06 r76  07 r7 7  08 r78  09 r7 9

(... ..)3.21

r08  03r83  05 r85  06 r86  07 r8 7  08 r88  09 r89

(... ..)3.20

r09  03r93  05 r95  06 r96  07 r9 7  08 r98  09 r99

ويمكن التعبير عن المعادالت السابقة باستخدام المصفوفات
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r33
r
 53
r63

r73
r83

r93

r33
r
 53
r63

r73
r83

r93

r35

r36

r37

r38

r55

r56

r57

r58

r65

r66

r67

r68

r75

r76

r77

r78

r85

r86

r87

r88

r95

r96

r97

r98

r35

r36

r37

r38

r55

r56

r57

r58

r65

r66

r67

r68

r75

r76

r77

r78

r85

r86

r87

r88

r95

r96

r97

r98

r39  03  r30 
r59  05  r50 
r69  06  r60 
    
r79  07  r70 
r89  08   r80 
   
r99  09  r90 

r39 
r59 
r69 

r79 
r89 

r99 

1

r30  03 
 r   
 50   05 
r60  06 
  
r70  07 
 r80  08 
   
r90  09 

03  0.2916
  0.1952
 05  

06   0.234 
 

07  0.2706
08  0.3295
  

09  0.2317 

) يمكن توضيح معامالت المسار المحسوبة من معامالت االرتباط2.3( ومن خالل الشكل
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الشكل ( )2.3مخطط لتوضيح معامالت المسار المحسوبة من معامالت االرتباط
المصدر  :المخطط من إعداد الباحث
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( )2.1.7.3تقدير معامالت المسار (التأثير المباشر) باستخدام تحميل االنحدار :
تم التحقق فيما سبق من ىذا الفصل من فرضيات تحميل المسار التي تشبو فرضيات تحميل االنحدار
إال أن تحميل المسار يأخذ بعين االعتبار االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقمة .
وبالتالي يمكن تقدير معامالت المسار باستخدام تحميل االنحدار بناء عمى النموذج المقترح شكل (، )1.3
حيث يمكن حساب معامالت المسار بإجراء االنحدار لممتغيرات الخام .
يمكن رسم المخطط المساري شكل ( )1.3مع توضيح قيم المسارات المحسوبة من معامالت االنحدار كما
ىو في الشكل ( )3.3مع مالحظة االتفاق لمعامالت المسار المحسوبة بالطريقتين (االرتباط واالنحدار).

الشكل ( )3.3مخطط لتوضيح معامالت المسار المحسوبة من معامالت االنحدار
المصدر  :المخطط من إعداد الباحث
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( )2.7.3تقدير معامالت المسار (التأثير الغير المباشر)

:

بعد حساب معامالت المسار (التأثيرات المباشرة ) بطريقتين األولى باستخدام معامالت االرتباط والثانية
باستخدام معامالت االنحدار لمحصول عمى معامالت المسار  .سوف يتم حساب التأثيرات غير المباشرة
لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخمي التي يعبر عنيا بمسارات مركبة  ،فقيمة المسار المركب تساوي
حاصل ضرب جميع معامالت المسارات األساسية ( المباشرة) التي يتكون منيا المسار المركب ويصنف
المسار المركب إلى ثالث أنواع (:)Garson, 2012: p.9
 مسار غير مباشر ( )Indirectوىو المسار الذي يربط المتغير الخارجي بالمتغير الداخمي من خالل
متغير وسيطي ويعبر عن التأثير غير المباشر لممتغير الخارجي في الداخمي ويرمز لو بالرمز (. )I
 مسار غير محمل ( )Unanalyzedوىو المسار الذي يمر بمعامل ارتباط ويرمز لو بالرمز (.)U
 مسار وىمي ( )Spuriousىي المسارات الناتجة عن سموك مسار معاكس التجاه السببية ويرمز لو
بالرمز (.)S

( )1.2.7.3التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخلي X3
 )1تأثير  X1في : X3
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X1ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X3بطريقة غير
مباشرة كما ويؤثر في المتغير  X3من خالل عدة مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق عدة
متغيرات خارجية ،كذلك يؤثر في المتغير  X3من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة
متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )7.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0. 1501والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r13 = 0.206
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جدول ( )7.3تأثير  X1في X3

المسار
ذأثٍس X1فً X3
ذأثٍس X1فً  X3مه خالل X7
ذأثٍس X1فً  X3مه خالل X2

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
U

31  0

ذأثٍس X1فً  X3مه خالل X4

U

ذأثٍس X1فً  X3مه خالل X2

S
S
S
S

715735  0.025
r12 p35 (9259  827857 )  0.023
r14 (34  945935  84875735 )  0.0672

ذأثٍس X1فً  X3مه خالل X6
ذأثٍس X1فً  X3مه خالل X7
مجموع قيم المسارات ∑

r1234 (8284  9294 )  0.016
6134 (64  6884  r426882 )  0.0145
6168785735  0.001
7134 (7884  r427882 )  0.0034

0.1501

 )2تأثير  X2في : X3
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X2يؤثر في المتغير الداخمي  X3بطريقة
غير مباشرة كما ويؤثر في المتغير  X3من خالل عدة مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق
عدة متغيرات خارجية ،كذلك يؤثر في المتغير  X3من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق
عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )8.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0.1677والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r23 = 0.178

71

جدول ( )8.3تأثير  X2في X3

المسار
ذأثٍس X2فً X3
ذأثٍس X2فً  X3مه خالل X8
ذأثٍس X2فً  X3مه خالل X9
ذأثٍس X2فً  X3مه خالل X1
ذأثٍس X2فً  X3مه خالل X4
ذأثٍس X2فً  X3مه خالل X1
ذأثٍس X2فً  X3مه خالل X8
ذأثٍس X2فً  X3مه خالل X9
مجموع قيم المسارات ∑

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
I
U
U
U
S
S
S

32  0
82785735  0.006
925935  0.0187
r1257 p35 (71  616878 )  0.0132

r4234  0.0753
r2435 (9 4 59  847857  64687857 )  0.0109
r1234 (6164  717884  616884 )  0.008
8234 (84  6864 )  0.0236
929434  0.012

0.1677

( )2.2.7.3التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخلي X5
 )1تأثير  X1في : X5
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X1يؤثر في المتغير الداخمي  X5بطريقة
غير مباشرة كما ويؤثر في المتغير  X5من خالل عدة مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق
عدة متغيرات خارجية ،كذلك يؤثر في المتغير  X5من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق
عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )9.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0.1986والذي يختمف قميال عن معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r15 = 0.317
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جدول ( )9.3تأثير  X1في X5

المسار
ذأثٍس X1فً X5
ذأثٍس X1فً  X5مه خالل X6
ذأثٍس X1فً  X5مه خالل X7
ذأثٍس X1فً  X5مه خالل X2
ذأثٍس X1فً  X5مه خالل X4
ذأثٍس X1فً  X5مه خالل X2
ذأثٍس X1فً  X5مه خالل X4
ذأثٍس X1فً  X5مه خالل X6
ذأثٍس X1فً  X5مه خالل X7
مجموع قيم المسارات ∑

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
I
U
U
U
U
S
S
S
S
S
S

51  0
61687857  0.0021
7157  0.091
r12 (9259  827857 )  0.0353

r143435  0.0213
r145994  0.020
r147857 (84  6468 )  0.0046
r123435 (9294  8284  826864 )  0.0084
r1484829259  0.0013
613435 (64  6884 )  0.0049
619259 (64r4 2  6884r42  6882 )  0.0022
619459 (64  6884 )  0.0045
1778 (829259  843435  849459 )  0.003

0.1986

 )2تأثير  X2في : X5
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X2يؤثر في المتغير الداخمي  X5بطريقة
غير مباشرة كما ويؤثر في المتغير  X5من خالل عدة مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق
عدة متغيرات خارجية ،كذلك يؤثر في المتغير  X5من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق
عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )10.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0.2023والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r25 = 0.282
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جدول ( )10.3تأثير  X2في X5

المسار
ذأثٍس X2فً X5
ذأثٍس X2فً  X5مه خالل X8
ذأثٍس X2فً  X5مه خالل X9
ذأثٍس X2فً  X5مه خالل X1

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
I
U
U
U
S
S
S
S
S
S

52  0

ذأثٍس X2فً  X5مه خالل X4
ذأثٍس X2فً  X5مه خالل X1
ذأثٍس X2فً  X5مه خالل X4
ذأثٍس X2فً  X5مه خالل X8
ذأثٍس X2فً  X5مه خالل X9
مجموع قيم المسارات ∑

827857  0.02
9259  0.0515
r12 (61687857  7157 )  0.0411

r42 (3435  9459 )  0.054
r247857 (84  6468 )  0.006
r127178 (829259  843435  849459 )  0.0013
r126164 (3435  9459 )  0.0038
r24617157 (64  8468 )  0.0015
8268 (617157  643435  649459 )  0.0032
8284 (9459  3435 )  0.0134
9294 (r147157  3435  847857 )  0.0065

0.2023

 )3تأثير  X3في : X5
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X3يؤثر في المتغير الداخمي  X5بطريقة
مباشرة ( )Directوقيمة المسار المباشر يساوي  0.3647كما يؤثر في المتغير  X5من خالل عدة مسارات
وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )11.3كما
ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.3948والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين
المتغيرين (. )r35 = 0.403
جدول ( )11.3تأثير  X3في X5

المسار
ذأثٍس X3فً X5
ذأثٍس X3فً  X5مه خالل X4
مجموع قيم المسارات

نوع المسار

قيمة المسار

D
S
S
S
S

35  0.3647
3459 (94  r2492  848292 )  0.0199
34r1457 (71  616878 )  0.0041
346457 (6171  6878 )  0.002
347857 (r2482  84 )  0.0041

0.3948

∑

74

 )4تأثير  X4في : X5
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X4يؤثر في المتغير الداخمي  X5بطريقة
غير مباشرة عبر المتغير  X8بمقدار 0.0133وعبر المتغير X9بمقدار  0.07كما ويؤثر في المتغير
 X5من خالل مسار غير محمل ( )Unanalyzedعن طريق المتغير الخارجي  ، X2 َ X1كذلك يؤثر
في المتغير  X5من خالل مسار وىمي ( )Spuriousعن طريق المتغير الخارجي  X3يمكن توضيح
قيميا في الجدول ( )12.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.1893والذي تساوي
تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (.)r45 = 0.178
جدول ( )12.3تأثير  X4في X5

المسار
ذأثٍس X4فً X5
ذأثٍس X4فً  X5مه خالل X8
ذأثٍس X4فً  X5مه خالل X9
ذأثٍس X4فً  X5مه خالل X1
ذأثٍس X4فً  X5مه خالل X2
ذأثٍس X4فً  X5مه خالل X3
مجموع قيم المسارات ∑

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
I
U
U
S

54  0
847857  0.0133
9459  0.07
r147157  0.018
r249259  0.018
3435  0.07

0.1893

( )3.2.7.3التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخلي X6
 )1تأثير  X1في : X6
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X1يؤثر في المتغير الداخمي  X6بطريقة
مباشرة ( )Directوقيمة المسار المباشر تساوي  0.2052كما ويؤثر في المتغير  X6من خالل عدة
مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق المتغيرات الخارجية X2و  ، X4كذلك يؤثر في المتغير
 X6من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X7 َ X2يمكن توضيح
قيميا في الجدول ( )13.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.3546والذي تساوي
معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r16 = 0.36
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جدول ( )13.3تأثير  X1في X6

المسار
ذأثٍس X1فً X6
ذأثٍس X1فً  X6مه خالل X2
ذأثٍس X1فً  X6مه خالل X4
ذأثٍس X1فً  X6مه خالل X2
ذأثٍس X1فً  X6مه خالل X7
مجموع قيم المسارات

نوع المسار

قيمة المسار

D
U
U
S
S
S

61  0.2052
r128268  0.0363
r14 (64  8468 )  0.0809
r1264 (9294  8284 )  0.0184
7157353464  0.0013
7178 (68  82r426 4  8464 )  0.0125

0.3546

∑

 )2تأثير  X2في : X6
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X2يؤثر في المتغير الداخمي  X6بطريقة
غير مباشرة عبر المتغير  X8بمقدار  0.07كما ويؤثر في المتغير  X6من خالل عدة مسارات غير
محممة ( )Unanalyzedعن طريق عدة متغيرات خارجية ،كذلك يؤثر في المتغير  X6من خالل عدة
مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ()14.3
كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي 0.3412
بين المتغيرين (. )r26 = 0.384
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والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط

جدول ( )14.3تأثير  X2في X6

نوع

المسار

المسار

ذأثٍس X2فً X6
ذأثٍس X2فً  X6مه خالل
X8
ذأثٍس X2فً  X6مه خالل
X1
ذأثٍس X2فً  X6مه خالل
X4
ذأثٍس X2فً  X6مه خالل
X1
ذأثٍس X2فً  X6مه خالل
X4
ذأثٍس X2فً  X6مه خالل
X8
ذأثٍس X2فً  X6مه خالل
X9
مجموع قيم المسارات

قيمة المسار

D

62  0

I

8268  0.07

U

r1261  0.1063

U

r42 (64  8468 )  0.1042

S

r1271 (7868  788464  57353464 )  0.0068

S

r2484787161  0.001

S
S
S
S

8284 (64  r1461 )  0.027
827871 (61  r1464 )  0.0038
9294 (r1461  64  8468 )  0.0201
9259 (577161  353464 )  0.002

0.3412

∑

 )3تأثير  X3في : X6
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X3يؤثر في المتغير الداخمي  X6من خالل
عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X5 َ X4يمكن توضيح قيميا في
الجدول ( )15.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي 0.1036
االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r36 = 0.186
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والذي تساوي تقريبا معامل

جدول ( )15.3تأثير  X3في X6

المسار
ذأثٍس X3فً X6
ذأثٍس X3فً  X6مه خالل X4
ذأثٍس X3فً  X6مه خالل X5
مجموع قيم المسارات

نوع المسار

قيمة المسار

D
S
S
S
S
S

63  0
34 (r1461  64  8468 )  0.0761
348268 (r24  9492 )  0.0063
3557 (7161  7868 )  0.0088
355994 (64  8468 )  0.0075
355992 (r1261  r2464  8268 )  0.0049

0.1036

∑

 )4تأثير  X4في : X6
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X4يؤثر في المتغير الداخمي  X6بطريقة
مثاشسج ( )Directوقيمة المسار المباشر تساوي  0.2413كما ويؤثر بطريقة غير مباشرة عبر المتغير
 X8بمقدار. 0.0562
كما ويؤثر

في المتغير  X6من خالل مسارات غير محممة ()Unanalyzed

عن طريق المتغيرات

الخارجية  ، X8 َ X1كذلك يؤثر في المتغير  X6من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق
عدة متغيرات خارجية  ،يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )16.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم
المسارات يساوي  0.401والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r46 = 0.401
جدول ( )16.3تأثير  X4في X6

المسار
ذأثٍس X4فً X6
ذأثٍس X4فً  X6مه خالل X8
ذأثٍس X4فً  X6مه خالل X1
ذأثٍس X4فً  X6مه خالل X8
ذأثٍس X4فً  X6مه خالل X1
ذأثٍس X4فً  X6مه خالل X8
مجموع قيم المسارات ∑

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
U
U
S
S
S

64  0.2413
6884  0.0562
r1461  0.0558
r428268  0.0245
6171 (7884  7882r24  573534 )  0.0044
61r12 (8284  9294 )  0.016
687871r14  0.0023

0.4005
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 )5تأثير  X5في : X6
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X5يؤثر في المتغير الداخمي  X6من خالل
عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول
( )17.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.143والذي تختمف اختالف بسيط عن
معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r56 = 0.233
جدول( )17.3تأثير  X5في X6

المسار
ذأثٍس X5فً X6
ذأثٍس X5فً  X6مه خالل X1
ذأثٍس X5فً  X6مه خالل X4
ذأثٍس X5فً  X6مه خالل X8
مجموع قيم المسارات

نوع المسار

قيمة المسار

D
S
S
S
S
S
S

65  0
r1461 (9459  847857 )  0.0049
617157  r1261 (9259  827857 )  0.0212
64 (9459  3435  847857  r147157 )  0.0633
687857  0.03
6882 (9259  r127157  r429459  3435 )  0.0133
6884 (9459  r147157  r429259  3435 )  0.0103

0.143

∑

( )4.2.7.3التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخلي X7
 )1تأثير  X1في : X7
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X1يؤثر في المتغير الداخمي  X7بطريقة
مباشرة ( )Directوقيمة المسار المباشر تساوي  0.2375كما ويؤثر في المتغير  X7من خالل عدة
مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق المتغيرات الخارجية ، X4 َ X2كذلك يؤثر في المتغير
 X7من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X4 َ X2يمكن توضيح
قيميا في الجدول ( )18.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.303والذي تساوي تقريبا
معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين ()r16 = 0.295
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جدول ( )18.4تأثير  X1في X7

المسار
ذأثٍس X1فً X7
ذأثٍس X1فً  X7مه خالل X2
ذأثٍس X1فً  X7مه خالل X4
ذأثٍس X1فً  X7مه خالل X2
ذأثٍس X1فً  X7مه خالل X4
مجموع قيم المسارات

نوع المسار

قٍمح انمساز

D
U
U
S
S
S

71  0.2375
r128278  0.03
r148478  0.0126
r12925957  0.0076
7157353464  0.0013
r14 (343557  646878  945957 )  0.0138

∑

0.303

 )2تأثير  X2في : X7
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X2يؤثر في المتغير الداخمي  X7بطريقة
غير مباشرة عبر المتغير  X8بمقدار  0.0581كما ويؤثر في المتغير  X7من خالل عدة مسارات غير
محممة ()Unanalyzed

عن طريق المتغير ات الخارجية X1بمقدار  0.123و المتغير  X4بمقدار

 ، 0.0163كذلك يؤثر في المتغير  X7من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة
متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )19.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0.2534والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r27 = 0.271
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جدول ( )19.3تأثير  X2في X7

المسار
ذأثٍس X2فً X7
ذأثٍس X2فً  X7مه خالل X8
ذأثٍس X2فً  X7مه خالل X1
ذأثٍس X2فً  X7مه خالل X4
ذأثٍس X2فً  X7مه خالل X1

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
U
U
S
S
S
S
S
S

72  0

ذأثٍس X2فً  X7مه خالل X4
ذأثٍس X2فً  X7مه خالل X8
ذأثٍس X2فً  X7مه خالل X9
مجموع قيم المسارات

8278  0.0581
r1271  0.123
r248478  0.0163
r12616878  0.0038
r2464 (6171  6878 )  0.0071
r2457 (3435  9459 )  0.0148
8271 (6861  r1484 )  0.0092
9294 (r1471  8478 )  0.0064
925957  0.0147

0.2534

∑

 )3تأثير  X3في : X7
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X3يؤثر في المتغير الداخمي  X7بطريقة
غير مباشرة عبر المتغير  X5بمقدار  ، 0.104كذلك يؤثر في المتغير  X7من خالل عدة مسارات
وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )20.3كما
ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.1463والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين
المتغيرين (. )r37 = 0.185
جدول ( )20.3تأثير  X3في X7

المسار
ذأثٍس X3فً X7
ذأثٍس X3فً  X7مه خالل X5
ذأثٍس X3فً  X7مه خالل X4

ذأثٍس X3فً  X7مه خالل X5
مجموع قيم المسارات

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
S
S
S

63  0

3484 (82r1271  78 )  0.0124

S

355992r1271  0.0023

S

3559928278  0.0011

3557  0.104
34 (r1471  r248278  646171 )  0.0207
3494 (92r1271  5957 )  0.0058

0.1463

∑
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 )4تأثير  X4في : X7
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X4يؤثر في المتغير الداخمي  X7بطريقة
غير مباشرة عبر المتغير  X8بمقدار  0.05كما ويؤثر في المتغير  X7من خالل عدة مسارات غير
محممة ( )Unanalyzedعن طريق المتغير ات الخارجية X1بمقدار  0.065و المتغير  X2بمقدار 0.02
يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )21.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي 0.1353
والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r47 = 0.138
جدول ( )21.3تأثير  X4في X7

المسار
ذأثٍس X4فً X7
ذأثٍس X4فً  X7مه خالل X8
ذأثٍس X4فً  X7مه خالل X1
ذأثٍس X4فً  X7مه خالل X2
مجموع قيم المسارات ∑

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
U
U

74  0
8478  0.05
r1471  0.065
r248278  0.0203

0.1353

 )5تأثير  X5في : X7
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X5يؤثر في المتغير الداخمي  X7بطريقة
مثاشسج ( )Directوقيمة المسار المباشر تساوي  0.2853كذلك يؤثر في المتغير  X7من خالل عدة
مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X9 َ X3يمكن توضيح قيميا في الجدول
( )22.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.3172والذي تساوي معامل االرتباط البسيط
بين المتغيرين (.)r57 = 0.322
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جدول ( )22.3تأثير  X5في X7

المسار
ذأثٍس X5فً X7

نوع المسار

قيمة المسار

D
S
S
S
S

57  0.2853

ذأثٍس X5فً  X7مه خالل X3
ذأثٍس X5فً  X7مه خالل X9
مجموع قيم المسارات

353471 (r41  6461 )  0.0061
353478 (r2482  84  6468 )  0.0063
5994 (8478  r1471  646171  r248278 )  0.0102
5992 (8278  r1271 )  0.0093

∑

0.3172

 )6تأثير  X6في : X7
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X6يؤثر في المتغير الداخمي  X7من خالل
عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول
( )23.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.1573والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط
البسيط بين المتغيرين (. )r67 = 0.221
جدول ( )23.3تأثير  X6في X7

المسار
ذأثٍس X6فً X7
ذأثٍس X6فً  X7مه خالل X1

ذأثٍس X6فً  X7مه خالل X4
ذأثٍس X6فً  X7مه خالل X8
مجموع قيم المسارات

نوع المسار

قيمة المسار

D

76  0
6171  61r14 (8478  343557

S
S
S
S
S
S
S

945957 )  0.0536

r1261 (8278  925957 )  0.0078
6457 (3435  r249259  9459 )  0.0114
6478 (r2482  84 )  0.0162
6471 (r14  8482r12  9492r12 )  0.02
6871 (82r12  84r14 )  0.0122
6878  0.0361

0.1573

∑

( )5.2.7.3التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخلي X8
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 )1تأثير  X1في : X8
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X1يؤثر في المتغير الداخمي  X8خالل عدة
مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق المتغيرات الخارجية X2بمقدار 0.1739و المتغير X4
بمقدار  ، 0.0733كذلك يؤثر في المتغير  X8من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق
المتغيرات الخارجية  X6و  X7يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )24.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم
المسارات يساوي  0.3311والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r18 = 0.332
جدول ( )24.3تأثير  X1في X8

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X1فً X8

D

81  0

ذأثٍس X1فً  X8مه خالل X2

U

ذأثٍس X1فً  X8مه خالل X4

U

r1484  0.0733

ذأثٍس X1فً  X8مه خالل X6

S

6168  0.0428

ذأثٍس X1فً  X8مه خالل X7

S

7178  0.0411

مجموع قيم المسارات

r1282  0.1739

0.3311

∑

 )2تأثير  X2في : X8
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X2يؤثر في المتغير الداخمي  X8بطريقة
مباشرة ( )Directبمقدار  0.3357كما ويؤثر من خالل المسار غير المحمل ( )Unanalyzedعن طريق
المتغير الخارجي  X4بمقدار 0.0943ويمكن توضيح قيميا في الجدول ( )25.3كما ونالحظ أن مجموع
قيم المسارات يساوي  0.43والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r28 = 0.43
جدول ( )25.3تأثير  X2في X8

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X2فً X8

D

82  0.3357

ذأثٍس X2فً  X8مه خالل X4

U

r2484  0.0943

مجموع قيم المسارات

0.43

∑
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 )3تأثير  X3في : X8
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X3يؤثر في المتغير الداخمي  X8بطريقة
غير مباشرة عبر المتغير  X5بمقدار  ، 0.02كذلك يؤثر في المتغير  X8من خالل عدة مسارات وىمية
( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X4و  X5يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )26.3كما
ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.1473والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين
المتغيرين (. )r38 = 0.209
جدول ( )26.3تأثير  X3في X8

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X3فً X8

D

83  0

ذأثٍس X3فً  X8مه خالل X5

I

355778  0.02

S

34 (84  r146168  6468 )  0.0725

S

3478 (646171  r1471  9459 57 )  0.0038

S

3482 (r24  9492 )  0.0294

S

3557 (686171  84r1471  71r12 82 )  0.0072

S

3559 (9484  9282  9464 68 )  0.0144

ذأثٍس X3فً  X8مه خالل X4

ذأثٍس X3فً  X8مه خالل X5
مجموع قيم المسارات

0.1473

∑

 )4تأثير  X4في : X8
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X4يؤثر في المتغير الداخمي  X8بطريقة
مباشرة ( )Directبمقدار 0.2695

كما ويؤثر من خالل المسار غير المحمل ( )Unanalyzedعن

طريق المتغير الخارجي  X2بمقدار  0.1175ويمكن توضيح قيميا في الجدول ( )27.3كما ونالحظ أن
مجموع قيم المسارات يساوي 0.387والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (.)r48 = 0.387
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جدول ( )27.3تأثير  X4في X8

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X4فً X8

D

84  0.2695

ذأثٍس X4فً  X8مه خالل X2

U

r2482  0.1175

مجموع قيم المسارات

0.387

∑

 )5تأثير  X5في : X8
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X5يؤثر في المتغير الداخمي  X8بطريقة
غير مباشرة عبر المتغير  X7بمقدار  0.05وكذلك يؤثر في المتغير  X8من خالل عدة مسارات وىمية
( )Spuriousعن طريق عدة متغيرات خارجية ويمكن توضيح قيميا في الجدول ( )28.3كما ونالحظ أن
مجموع قيم المسارات يساوي  0.1671والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين ( = r58
. )0.239
جدول ( )28.3تأثير  X5في X8

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X5فً X8

D

85  0

ذأثٍس X5فً  X8مه خالل X7

U

5778  0.05

S

3534 (r2482  84  r147178 )  0.032

S

3534 (6468  949282 )  0.0054

S

5771 (6168  r1282  r1484 )  0.0199

S

599282  0.02

S

5992 (r126168  r2484  r127178 )  0.0071

S

5994 (84  r2482  r146168  6468 )  0.0327

ذأثٍس X5فً  X8مه خالل X3
ذأثٍس X5فً  X8مه خالل X7
ذأثٍس X5فً  X8مه خالل X9
مجموع قيم المسارات

0.1671

∑

86

 )6تأثير  X6في : X8
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X6يؤثر في المتغير الداخمي  X8بطريقة
مباشرة ( )Directبمقدار  0.2085وكذلك يؤثر في المتغير X8من خالل عدة مسارات وىمية ()Spurious
ويمكن توضيح قيميا في الجدول ( )29.3كما ونالحظ أن

عن طريق المتغيرات الخارجية  X1و X4

مجموع قيم المسارات يساوي  0.3346والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين ()r68 = 0.43
.
جدول ( )29.3تأثير  X6في X8

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X6فً X8

D

68  0.2085

ذأثٍس X6فً  X8مه خالل X1

S

61 (7178  r1484 )  0.0234

S

64 (84  r2482  949282 )  0.098

S

6478 (r1471  945957  343557 )  0.0047

ذأثٍس X6فً  X8مه خالل X4
مجموع قيم المسارات

0.3346

∑

 )7تأثير  X7في : X8
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X7يؤثر في المتغير الداخمي  X8بطريقة
مباشرة

وكذلك يؤثر

( )Directبمقدار 0.1731

في المتغير  X8من خالل عدة مسارات وىمية

( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X5 َ X1ويمكن توضيح قيميا في الجدول ( )30.3كما
ونالحظ أن مجموع قيم المسارات يساوي  0.2591والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين ( r78
. )= 0.252
جدول ( )30.4تأثير  X7في X8

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X7فً X8

D

78  0.1731

ذأثٍس X7فً  X8مه خالل X1

S

71 (6168  r1484  r1282 )  0.07

ذأثٍس X7فً  X8مه خالل X5

S

57 (353484  599282  599484 )  0.016

مجموع قيم المسارات

0.2591

∑
87

( )6.2.7.3التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخلي X9
 )1تأثير  X1في : X9
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X1يؤثر في المتغير الداخمي  X9خالل عدة
مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق المتغيرات الخارجية X2بمقدار 0.106و المتغير X4
بمقدار  ، 0.08كذلك يؤثر في المتغير  X9من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة
متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )31.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0.2336والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r19 = 0.214
جدول ( )31.3تأثير  X1في X9

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X1فً X9

D

91  0

ذأثٍس X1فً  X9مه خالل X2

U

r1292  0.106

ذأثٍس X1فً  X9مه خالل X4

U

r1494  0.08

ذأثٍس X1فً  X9مه خالل X2

S

r1482 (8494  785759 )  0.0122

ذأثٍس X1فً  X9مه خالل X4

S

r12343559  0.0054

ذأثٍس X1فً  X9مه خالل X6

S

616494  0.01

ذأثٍس X1فً  X9مه خالل X7

S

715759  0.02

مجموع قيم المسارات

0.2336

∑

 )2تأثير  X2في : X9
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X2يؤثر في المتغير الداخمي  X9بطريقة
مباشرة ( )Directبمقدار 0.205

كما ويؤثر من خالل المسار غير المحمل ( )Unanalyzedعن

طريق المتغير الخارجي  X4بمقدار 0.097ويمكن توضيح قيميا في الجدول ( )31.3كما ونالحظ أن
مجموع قيم المسارات يساوي  0.302والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين ()r29 = 0.302
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جدول ( )31.3تأثير  X2في X9

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X2فً X9

D

92  0.205

ذأثٍس X2فً  X9مه خالل X4

U

r2494  0.097

مجموع قيم المسارات

∑

0.302

 )3تأثير  X3في : X9
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X3يؤثر في المتغير الداخمي  X9بطريقة
غير مباشرة عبر المتغير  X5بمقدار  ، 0.092كذلك يؤثر في المتغير  X9من خالل المسار الوىمي
( )Spuriousعن طريق المتغير الخارجي X4

يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )33.3كما ونالحظ

أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0.173والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين
(. )r39 = 0.243
جدول ( )33.3تأثير  X3في X9

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X3فً X9

D

93  0

ذأثٍس X3فً  X9مه خالل X5

I

3559  0.092

ذأثٍس X3فً  X9مه خالل X4

S

34 (94  r14715759  r2492 )  0.081

مجموع قيم المسارات

0.173

∑

 )4تأثير  X4في : X9
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X4يؤثر في المتغير الداخمي  X9بطريقة
مباشرة ( )Directبمقدار  0.2773كما ويؤثر من خالل المسار غير المحمل ( )Unanalyzedعن طريق
المتغير الخارجي  X2بمقدار  0.07ويمكن توضيح قيميا في الجدول ( )34.3كما ونالحظ أن مجموع
قيم المسارات يساوي  0.3473والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r49 = 0.349
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جدول ( )34.3تأثير  X4في X9

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X4فً X9

D

94  0.2773

ذأثٍس X4فً  X9مه خالل X2

U

مجموع قيم المسارات

r2492  0.07

0.3473

∑

 )5تأثير  X5في : X9
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X5يؤثر في المتغير الداخمي  X9بطريقة
مباشرة بمقدار  0.2513وكذلك يؤثر في المتغير  X9من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن
طريق عدة متغيرات خارجية ويمكن توضيح قيميا في الجدول ( )35.3كما ونالحظ أن مجموع قيم
المسارات يساوي  0.2912والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r59 = 0.293
جدول ( )35.3تأثير  X5في X9

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X5فً X9

D

59  0.2513

S

353494  0.022

S

3534r2492  0.0056

S

5771 (r1292  r1494 )  0.0123

ذأثٍس X5فً  X9مه خالل X3
ذأثٍس X5فً  X9مه خالل X7
مجموع قيم المسارات

0.2912

∑

 )6تأثير  X6في : X9
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X6يؤثر في المتغير الداخمي  X9من خالل
عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X1و  X4و X8

ويمكن توضيح

قيميا في الجدول ( )36.3كما ونالحظ أن مجموع قيم المسارات يساوي  0.178والذي تساوي تقريبا معامل
االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r69 = 0.271
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جدول ( )36.3تأثير  X6في X9

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X6فً X9

D

69  0

ذأثٍس X6فً  X9مه خالل X1

S

61 (715759  r1292  r1494 )  0.0453

ذأثٍس X6فً  X9مه خالل X4
ذأثٍس X6فً  X9مه خالل X8

S

64 (94  r2492  343559  84785759 )  0.0958

S

68 (785759  8292  8494 )  0.0369

مجموع قيم المسارات

0.178

∑

 )7تأثير  X7في : X9
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X7يؤثر في المتغير الداخمي  X9من خالل
عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X1و X5و X8

ويمكن توضيح

قيميا في الجدول ( )37.3كما ونالحظ أن مجموع قيم المسارات يساوي  0.145والذي يساوي معامل
االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r79 = 0.146
جدول ( )36.3تأثير  X7في X9

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X7فً X9

D

79  0

ذأثٍس X7فً  X9مه خالل X1

S

71 (r1494  r1292 )  0.05

ذأثٍس X7فً  X9مه خالل X5
ذأثٍس X7فً  X9مه خالل X8

S

5759  0.07

S

78 (8292  8494 )  0.025

مجموع قيم المسارات

0.145

∑

 )8تأثير  X8في : X9
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي  X8يؤثر في المتغير الداخمي  X9من خالل
عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق المتغيرات الخارجية  X2و X4

ويمكن توضيح قيميا في

الجدول ( )38.3كما ونالحظ أن مجموع قيم المسارات يساوي  0.19والذي يساوي معامل االرتباط البسيط
بين المتغيرين (. )r89 = 0.186
91

جدول ( )38.3تأثير  X8في X9

المسار

نوع المسار

قيمة المسار

ذأثٍس X8فً X9

D

89  0

ذأثٍس X8فً  X9مه خالل X2

S

82 (92  r2494 )  0.1

ذأثٍس X8فً  X9مه خالل X4

S

84 (94  r2492 )  0.09

مجموع قيم المسارات

∑

0.19

( )7.2.7.3التأثير غير المباشر لممتغيرات الخارجية في المتغير الداخلي X0
 )1تأثير  X1في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X1ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة غير
مباشرة كما ويؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق عدة
متغيرات خارجية ،كذلك يؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة
متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )39.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0. 4058والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r10 = 0.522
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جدول ( )39.3تأثير  X1في X0

المسار
ذأثٍس X1فً X0
ذأثٍس X1فً  X0مه خالل X6
ذأثٍس X1فً  X0مه خالل X7

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
I
U
U
U
U
U
S
S
S
S
S
S

01  0

ذأثٍس X1فً  X0مه خالل X2
ذأثٍس X1فً  X0مه خالل X4
ذأثٍس X1فً  X0مه خالل X2
ذأثٍس X1فً  X0مه خالل X4
ذأثٍس X1فً  X0مه خالل X6
ذأثٍس X1فً  X0مه خالل X7
مجموع قيم المسارات

6106  0.05
71 (07  5705  573503 )  0.0842
r12 p92 (09  5905  593503 )  0.033
r12 p82 (08  7807  6806  785705 )  0.0756
r14 ( p3403  6406 )  0.0354
r14 p84 (08  6806  7807  785705 )  0.0382
r14 p94 (09  5905  593503 )  0.0257
r12 p92595707 )  0.0021
r14 p3435 (05  5909  5705 )  0.0084
r14 ( p646808  94595707 )  0.0065
6168 (08  7807 )  0.016
6164 (3403  8408  9409 )  0.0107
71 (7808  575909  786806 )  0.02

∑

0.4058

 )2تأثير  X2في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X2ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة غير
مباشرة كما ويؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق عدة
متغيرات خارجية ،كذلك يؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة
متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )40.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0. 469والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r20 = 0.535
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جدول ( )40.3تأثير  X2في X0

المسار
ذأثٍس X2فً X0
ذأثٍس X2فً  X0مه
خالل X8
ذأثٍس X2فً  X0مه
خالل X9
ذأثٍس X2فً  X0مه
خالل X1
ذأثٍس X2فً  X0مه
خالل X4
ذأثٍس X2فً  X0مه
خالل X1
ذأثٍس X2فً  X0مه
خالل X4
ذأثٍس X2فً  X0مه
خالل X8
ذأثٍس X2فً  X0مه
خالل X9
مجموع قيم المسارات

نوع

قيمة المسار

المسار
D

02  0

I

82 ( p08  6806  7807  785705  78573503 )  0.152

I

92 (09  5905  593503 )  0.0655

U
U
U
U
U
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
∑

r12 p71 (07  5705  573503 )  0.0436
r12 p6106  0.02
r24 ( p3403  6406 )  0.042
r24 p84 (08  6806  7807  785705 )  0.0413
r24 p94 (09  5905  593503 )  0.0294
r12 p71 (7808  786806  575909 )  0.01
r12 p61 (6808  687807 )  0.0083
r24 p3435 (05  5909  5707 )  0.009
r24 p6468 (08  7807 )  0.0068
r24 p94595707  0.002
826171 (6807  7806 )  0.002
8284 (9409  3403  6406  945905  343505 )  0.0192
925957 (07  7808 )  0.005
9294 (3403  6406  646808  343505 )  0.0089
9294 (846806  847807  r146106  r147107 )  0.004

0.469

 )3تأثير  X3في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X3ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة
مباشرة بمقدار  0.2916كما ويؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن
طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )41.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم
المسارات يساوي  0. 5127والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r30 = 0.589
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جدول ( )41.3تأثير  X3في X0

المسار
ذأثٍس 32فً X0

ذأثٍس X3فً  X0مه
خالل X4

ذأثٍس X3فً  X0مه
خالل X5
مجموع قيم المسارات

نوع

قيمة المسار

المسار
D
S
S
S
S
S
S
S
S
S
∑

03  0.2916
3464 (06  687807  6808  617107 )  0.0177
3494 (09  5905  593503  595707  928208 )  0.0214
3484 (08  7807  6808  785705 )  0.027
r24 p3482 (08  6806  7807 )  0.0105
r14 p3461 (06  6808 )  0.0038
r14 p3471 (07  7808  5705 )  0.0058
3557 (07  716106  7808  786806 )  0.0381
3559 (09  946406  948208 )  0.0237
35 (59928208  05 )  0.0731

0.5127

 )4تأثير  X4في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X4ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة غير
مباشرة كما ويؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات غير محممة ( )Unanalyzedعن طريق عدة
متغيرات خارجية ،كذلك يؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة
متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )42.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0. 4751والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r40 = 0.498

95

جدول ( )42.3تأثير  X4في X0

نوع

المسار

المسار

ذأثٍس X4فً X0
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X3
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X6
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X8
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X9
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X1
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X2
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X1
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X6
ذأثٍس X4فً X0
مه خالل X9
مجموع قيم
المسارات

قيمة المسار

D

04  0

I

34203  0.063

I

6406  0.056

I

84 (08  6806  7807  785705 )  0.1186

I

94 (09  5905  593503 )  0.0857
r14 p71 (07  7808 )  0.0236

U
U
U
U

r24 p82 (08  6806  7807 )  0.0512

S

r14 p08 (7178  6168 )  0.0075

r14 p6106  0.013
r24 p92 (09  5905 )  0.0235

p6468 (08  7807  785705 )  0.0204

S
S

6461 (7107  715705  717808  r129209  r128208 )  0.0072

S

94595707  0.0054

0.4751

∑

 )5تأثير  X5في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X5ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة مباشرة
بمقدار  0.1952كما ويؤثر في المتغير  X0من خالل مسار غير مباشر عن طريق المتغير الخارجي
X3بمقدار 0.11كذلك يؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة
متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )43.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0. 5499والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r50 = 0.601
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جدول ( )43.3تأثير  X5في X0

المسار
ذأثٍس X5فً X0
ذأثٍس X5فً  X0مه خالل X3

نوع المسار

قيمة المسار

D
I
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

05  0.1952

ذأثٍس X5فً  X0مه خالل X3

ذأثٍس X5فً  X0مه خالل X7

ذأثٍس X5فً  X0مه خالل X9

مجموع قيم المسارات

3503  0.11
35 p3464 (06  6808 )  0.0057
35 p349409  0.005
35 p3484 (08  6806  7807 )  0.009
35 p34r42 (9209  8208 )  0.0043
35 p34r14 (6106  7107 )  0.0024
5707  0.08
57 p78 (829209  08  6806 )  0.0234
57 p7884 (9409  3403  6406 )  0.003
57 p7161 (06  6808 )  0.0043
57 p71r12 (9209  8208 )  0.0056
57 p71r14 (3403  6406  9409  8408 )  0.005
59 (09  943403 )  0.0644
59 p9282 (7807  08  6806 )  0.0077
59 p92r12 (6106  7107 )  0.003
59 p9464 (06  6808 )  0.0051
59 p94r14 (6106  7107 )  0.0022
59 p92r24 (3403  6406  8208  8408 )  0.0064
59 p9484 (7807  08  6806 )  0.0082

∑

0.5499

 )6تأثير  X6في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X6ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة
مباشرة بمقدار  0.234كذلك يؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق
عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )44.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات
يساوي  0. 4985والذي تساوي تقريبا معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r60 = 0.593
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جدول ( )44.3تأثير  X6في X0

المسار
ذأثٍس
 X6فً
X0
ذأثٍس
 X6فً
 X0مه
خالل
X1

نوع

قيمة المسار

المسار
D

06  0.234

S

7161 (07  7808  575909  5705  573503 )  0.0226

S

61r14 (3403  8408  343505  847807  9409  945905 )  0.0151

S

61r12 (9209  925905  8208  827807 )  0.0317

ذأثٍس
 X6فً
 X0مه
خالل
X4

S
S
S
S
S
S
S

6494 (09  5905  593503  595707  928208 )  0.0276

المسارات

∑

ذأثسX6
فً X0
مه
خالل
S
X8
مجموع قيم

64r14 (7107  717808  715705 )  0.0062
64r24 (9209  925905  8208  827807 )  0.0156
8464 (08  7807  785705  829209 )  0.025
6434 (03  3505  355707  355909 )  0.0263
68 ( p08  829209 )  0.0733
6878 (07  575909  5705  573503 )  0.014
68 p84 (9405  3403 )  0.0071

0.4985

 )7تأثير  X7في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X7ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة
مباشرة بمقدار  0.2706كما ويؤثر في المتغير  X0من خالل مسار غير مباشر

عن طريق المتغير

الخارجي  X5بمقدار 0.09كذلك يؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن
طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )45.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم
المسارات يساوي  0. 5536والذي تساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r70 = 0.556
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جدول ( )45.3تأثير  X7في X0

المسار

نوع

قيمة المسار

المسار

ذأثٍس X7فً X0
ذأثٍس X7فً X0
مه خالل X5

D

07  0.2706

I

57 (05  3503 )  0.09

S
S
S
S
ذأثٍس X7فً X0
مه خالل X1
S
S
S
S
S
ذأثٍس X7فً
S
 X0مه خالل X5
S
S
S
S
S
ذأثٍس X5فً X0
مه خالل X8
S
S
S
S
مجموع قيم المسارات ∑

7161 (06  6808 )  0.0147
716164 (3403  8408  9409 )  0.003
71r1292 (09  5905 )  0.007
71r1282 (08  7807  6806 )  0.018
71r1434 (03  3505 )  0.0051
71r1464 (06  6808 )  0.0047
71r1484 (08  7807  6806 )  0.0077
71r1494 (09  5905 )  0.0052
575909  0.02
57 p3534 (6406  8408  9409 )  0.0047
57 p5994 (8408  3403  6406 )  0.0043
78 ( p08  84r146106  6806  68617107  82r126106 )  0.0718
78 p6864 (3403  8408  9409 )  0.003
78 p8292 (5905  09 )  0.0038
78 p84r24 (9209  8208 )  0.0028
78 p8434 (03  3505 )  0.0039
78 p8464 (06  6808 )  0.0036
78 p8494 (09  5905 )  0.0053
78r2482 (3403  8408  9409 )  0.0044

0.5536

 )8تأثير  X8في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X8ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة
مباشرة بمقدار  0.3295كما ويؤثر في المتغير  X0من خالل مسار غير مباشر عن طريق المتغير
الخارجي  X6بمقدار 0.05وعن طريق المتغير الخارجي  X7بمقدار0.0653

كذلك يؤثر في المتغير

 X0من خالل عدة مسارات وىمية ( )Spuriousعن طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في
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الجدول ( )46.3كما ونالحظ أن مجموع جميع قيم المسارات يساوي  0. 6449والذي يساوي معامل
االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r80 = 0.649
جدول ( )46.3تأثير  X8في X0

المسار

نوع

قيمة المسار

المسار

ذأثٍس X8فً X0
ذأثٍس X8فً X0
مه خالل X6
ذأثٍس X8فً X0
مه خالل X7
ذأثٍس X8فً X0
مه خالل X2

ذأثٍس X8فً
 X0مه خالل X4

ذأثٍس X8فً X0
مه خالل X6
ذأثٍس X8فً X0
مه خالل X7
مجموع قيم المسارات

D

08  0.3295

I

6806  0.05

I

78 (07  5705  573503 )  0.0653

S
S

8292 (09  5905  593503  595707 )  0.0265
82r12 (6106  616808  7107  715705  717808 )  0.0264
82r24 (3403  343505  6406  646808  9409

S

 945905 )  0.0269

S
S
S
S
S

8494 (09  5905  593503  595707 )  0.0271

S
S
S
S

84r14 (6106  7107  715705 )  0.0092
84r24 (9209  925905 )  0.0055
8464 (06  6808  687807 )  0.0255
8434 (03  3505  355707  355909 )  0.0269
6864 (3403  343505  r417107  r429209  9409
 945905 )  0.0104

6861 (r143403  r129209  7107  715705  r149409 )  0.0067
78575909  0.0029
7871 (6106  64 r1406  r143403  r129209
 94 r1409 )  0.006

∑

0.6449

 )9تأثير  X9في : X0
من خالل الشكل ( )3.3نالحظ أن المتغير الخارجي ٌ X9ؤثس فً انمرغٍس انداخهً  X0بطريقة
مباشرة بمقدار  0.2317كما ويؤثر في المتغير  X0من خالل مسار غير مباشر عن طريق المتغير
الخارجي  X5بمقدار 0.076كذلك يؤثر في المتغير  X0من خالل عدة مسارات وىمية ()Spurious
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عن طريق عدة متغيرات خارجية يمكن توضيح قيميا في الجدول ( )47.3كما ونالحظ أن مجموع جميع
قيم المسارات يساوي  0. 5045والذي يساوي معامل االرتباط البسيط بين المتغيرين (. )r90 = 0.524
جدول ( )47.3تأثير  X9في X0

المسار
ذأثٍس X9فً X0
ذأثٍس X9فً  X0مه
خالل X5
ذأثٍس X8فً  X0مه
خالل X2

نوع
المسار
D

09  0.2317

I

59 (05  3503 )  0.076

S
S

8292 (08  6806  7807  785705 )  0.0303

S

ذأثٍس X9فً
 X0مه خالل X4

ذأثٍس X9فً  X0مه
خالل X5
مجموع قيم المسارات

قيمة المسار

S
S
S
S
S
S
S
∑

92r12 (6106  616808  7107  715705  717808 )  0.0161
92r24 (3403  343505  6406  646808  8408
 846806 )  0.0183

8494 (08  6806  7807 )  0.0271
94r14 (6106  616808  7107  715705  717808 )  0.0114
94r24 (8208  827807  826806 )  0.0131
9464 (06  6808  687807 )  0.0256
8434 (03  3505  355707 )  0.0259
5935 (346406  348408 )  0.0029

5957 (07  716106  7808  786806 )  0.0261

0.5045
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( )8.3تفسير التأثيرات المباشرة وغير المباشرة عمى المعدل التراكمي لطمبة برنامج ماجستير المناىج
وطرق التدريس :
بناء عمى تقدير معامالت المسار يمكن تفسير التأثير المباشر( )Direct Effectوالغير
مباشر( )Indirect Effectوالتأثير الكمي(  )Total Effectلممتغيرات الخارجية في المتغير الداخمي المعدل
التراكمي لطمبة ماجستير المناىج وطرق التدريس من خالل الجدول ( )48.3التالي :
جدول ( )48.3التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكمية عمى المعدل التراكمي لطمبة برنامج ماجستير المناىج وطرق
التدريس

التأثير

التأثير الكمي
()T.E.

المتغيرات الخارجية ()Xi

مباشر

()D.E

مباشر()I.E

معدل الثانوية العامة ()X1

0

0.1342

معدل البكالوريوس ()X2

0

0.2175

0.2175

عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي ()X3

0.2916

0

0.2916

عالمة مساق القرآن الكريم ()X4

0

0.3233

0.3233

عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج
()X5
عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم ()X6

0.1952

0.11

0.3052

0.234

0

0.234

عالمة مساق القياس والتقويم ()X7

0.2706

0.09

0.3606

عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا()X8

0.3295

0.1153

0.4448

0.2317

0.076

0.3077

عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم
النفس()X9

غير

0.1342

 من خالل جدول ( )48.3نالحظ أن عالمة الطالب في مساق االحصاء التربوي والنفسي يؤثر تأثي ار
مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.2916مما يعني أنو بزيادة عالمة مساق االحصاء
التربوي والنفسي وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.29وحدة  ،وكذلك نالحظ
أن عالمة الطالب في مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج يؤثر تأثي ار مباشر عمى المعدل التراكمي
بمعامل مسار  0.1952مما يعني أنو بزيادة عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج وحدة
واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.20وحدة تقريبا  ،بينما كل من معدل الطالب في
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الثانوية العامة ومعدل البكالوريوس وعالمة مساق القرآن الكريم ليس ليا تأثير مباشر عمى المعدل
التراكمي إال أن عالمة الطالب في مساق عمم نفس تربوي متقدم يؤثر تأثي ار مباشر عمى المعدل التراكمي
بمعامل مسار  0.234مما يعني أنو بزيادة عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم وحدة واحدة يؤدي ذلك
إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.23وحدة تقريبا  ،كما تؤثر عالمة مساق القياس والتقويم تأثي ار
مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.2706مما يعني أنو بزيادة عالمة مساق القياس والتقويم
وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.27وحدة تقريبا  ،وكذلك نالحظ أن عالمة
الطالب في عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا يؤثر تأثي ار مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل
مسار  0.3295مما يعني أنو بزيادة عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا وحدة واحدة يؤدي ذلك
إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.33وحدة تقريبا ،وكذلك نالحظ أن عالمة الطالب في مساق منياج
البحث في التربية وعمم النفس يؤثر تأثي ار مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.2317مما
يعني أنو بزيادة عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة
المعدل التراكمي بمعدل  0.23وحدة تقريبا .
 بينما نالحظ من جدول ()48.3

أن معدل الطالب في الثانوية العامة يؤثر تأثير غير مباشر عمى

المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.1342مما يعني أنو بزيادة معدل الطالب في الثانوية العامة وحدة
واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.13وحدة تقريبا  ،كما يؤثر معدل البكالوريوس
تأثير غير مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.2175مما يعني أنو بزيادة معدل الطالب في
البكالوريوس وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.22وحدة تقريبا.
كما تؤثر عالمة مساق القرآن الكريم تأثير غير مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.3233مما
يعني أنو بزيادة عالمة مساق القرآن الكريم وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل 0.32
وحدة تقريبا  ،وكذلك نالحظ أن عالمة الطالب في مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج يؤثر تأثي ار غير
مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.11مما يعني أنو بزيادة عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات
في المنياج وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.11وحدة ،إال أن عالمة الطالب
في مساق عمم نفس تربوي متقدم و عالمة الطالب في مساق االحصاء التربوي والنفسي ليس ليا تأثي ار غير
مباشر عمى المعدل التراكمي ،كما تؤثر عالمة مساق القياس والتقويم تأثي ار غير مباشر عمى المعدل
التراكمي بمعامل مسار  0.09مما يعني أنو بزيادة عالمة مساق القياس والتقويم وحدة واحدة يؤدي ذلك
إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.09وحدة ،وكذلك نالحظ أن عالمة الطالب في مساق تخطيط المناىج
وتطويرىا يؤثر تأثي ار غير مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.1153مما يعني أنو بزيادة عالمة
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مساق تخطيط المناىج وتطويرىا وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.12وحدة
تقريبا ،وكذلك نالحظ أن عالمة الطالب في عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس يؤثر تأثي ار
غير مباشر عمى المعدل التراكمي بمعامل مسار  0.076مما يعني أنو بزيادة عالمة مساق منياج البحث
في التربية وعمم النفس وحدة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة المعدل التراكمي بمعدل  0.08وحدة تقريبا.
لمعرفة أكثر المتغيرات الخارجية تأثير في تفسير تباين المتغير الداخمي معدل الطالب التراكمي يمكن
صياغة جدول ( )49.3الذي يوضح مربعات معامالت المسار المباشرة وجدول ( )51.3الذي يوضح
مربعات معامالت المسار الغير مباشرة وجدول ( )53.3يوضح مربعات معامالت المسار الكمية لممتغيرات
الخارجية في معدل الطالب التراكمي وذلك ألن معامل المسار يبين نسبة التغير في المتغير التابع بالنسبة
لمتغير في المتغيرات المستقمة (الخارجية) أي أن مربع معامل المسار شأنو شأن معامل التحديد ) ) R2في
تحميل االنحدار (. )Wang, et al. ,2003 : p.3863
أوال  :مربعات معامالت المسار المباشرة لممتغيرات الخارجية في معدل الطالب التراكمي
جدول ()49.3
قيم مربعات معامالت المسار المباشرة لممتغيرات الخارجية ( )Xiعمى المعدل التراكمي ()X0

المتغيرات الخارجية ()Xi
معدل الثانوية العامة
معدل البكالوريوس

التأثير المباشر
)P0i(2
P0i
0
0
0

عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي
عالمة مساق القرآن الكريم
عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج
عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم

0

0.085 0.2916
0

0

0.038 0.1952
0.234

0.055

عالمة مساق القياس والتقويم

0.073 0.2706

عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا

0.109 0.3295

عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس 0.054 0.2317
0.414

المجموع
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من خالل جدول ( )49.4يمكن مالحظة أن أكثر المتغيرات الخارجية تفسي ار لتباين المعدل التراكمي لطمبة
ماجستير قسم المناىج وطرق التدريس بصورة مباشرة ىي عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا حيث
فسرت  %11تقريبا من تباين المعدل التراكمي  ،ثم يميو عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي حيث
فسرت  %9تقريبا من تباين المعدل التراكمي  ،يميو عالمة مساق القياس والتقويم حيث فسرت أكثر من %7
من تباين المعدل التراكمي ،يميو عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم حيث فسرت  %6تقريبا من تباين
المعدل التراكمي ،يميو عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس حيث فسرت أكثر من  %5من
تباين المعدل التراكمي ،يميو عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج حيث فسرت  %4تقريبا من
تباين المعدل التراكمي في حين أن كل من معدل الثانوية العامة و معدل البكالوريوس و عالمة مساق القرآن
الكريم لم يكن ليم أي تفسير في تباين المعدل التراكمي.
وبذلك يمكننا ترتيب المتغيرات الخارجية حسب أىميتيا في التفسير المباشر لتباين المعدل التراكمي
في جدول ( )50.3التالي:
جدول ()50.3
ترتيب المتغيرات الخارجية حسب أىميتيا في التفسير المباشر لتباين المعدل التراكمي

المتغيرات الخارجية

مقدار التفسير المباشر

الترتيب
1

عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا

%11

2

عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي

%9

3

عالمة مساق القياس والتقويم

%7

4

عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم

%6

5

عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس

%5

6

عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج

%4

7

معدل الثانوية العامة

%0

8

معدل البكالوريوس

%0

9

عالمة مساق القرآن الكريم

%0
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ثانيا :مربعات معامالت المسار الغير مباشرة لممتغيرات الخارجية في معدل الطالب التراكمي
جدول ()51.3
قيم مربعات معامالت المسار غير المباشرة لممتغيرات الخارجية ( )Xiعمى المعدل التراكمي ()X0

المتغيرات الخارجية ()Xi
معدل الثانوية العامة
معدل البكالوريوس

التأثير الغير مباشر
)P0i(2
P0i
0.018 0.1342
0.047 0.2175

عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي
عالمة مساق القرآن الكريم

0

0

0.105 0.3233

عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج

0.11

0.012

عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم

0

0

عالمة مساق القياس والتقويم

0.09

0.008

عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا
عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس
المجموع

0.013 0.1153
0.076

0.006
0.209

من خالل جدول ( )51.3يمكن مالحظة أن أكثر المتغيرات الخارجية تفسي ار لتباين المعدل التراكمي لطمبة
ماجستير قسم المناىج وطرق التدريس بصورة غير مباشرة ىي عالمة مساق عالمة مساق القرآن الكريم
حيث فسرت  %11من تباين المعدل التراكمي  ،ثم يميو معدل البكالوريوس حيث فسرت  %5من تباين
المعدل التراكمي وباقي المتغيرات تفسيرىا لتباين المعدل التراكمي غير ممموس في حين أن كل من عالمة
مساق االحصاء التربوي والنفسي و عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم لم يكن ليم أي تفسير في تباين
المعدل التراكمي.
وبذلك يمكننا ترتيب المتغيرات الخارجية حسب أىميتيا في التفسير الغير مباشر لتباين المعدل
التراكمي في جدول ( )52.3التالي:
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جدول (:)52.3
ترتيب المتغيرات الخارجية حسب أىميتيا في التفسير غير المباشر لتباين المعدل التراكمي

المتغيرات الخارجية

مقدار التفسير غير المباشر

الترتيب
1

عالمة مساق القرآن الكريم

%11

2

معدل البكالوريوس

%5

3

معدل الثانوية العامة

%2

4

عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا

%1.3

5

عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج

%1.2

6

عالمة مساق القياس والتقويم

%0.8

7

عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس

%0.6

8

عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم

%0

9

عالمة مساق القرآن الكريم

%0
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ثالثا :مربعات معامالت المسار الكمية لممتغيرات الخارجية في معدل الطالب التراكمي
جدول (:)53.3
قيم مربعات معامالت المسار الكمية لممتغيرات الخارجية ( )Xiعمى المعدل التراكمي ()X0

المتغيرات الخارجية ()Xi
معدل الثانوية العامة

التأثيرات الكمية
)P0i(2
P0i
0.018 0.1342

معدل البكالوريوس

0.047 0.2175

عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي

0.085 0.2916

عالمة مساق القرآن الكريم

0.105 0.3233

عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج

0.093 0.3052

عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم

0.234

0.055

عالمة مساق القياس والتقويم

0.3606

0.13

عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا

0.198 0.4448

عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس 0.095 0.3077

أما التفسير الكمي لتباين المعدل التراكمي ،فقد فسر المتغير عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا حيث
فسر  %20من تباين المعدل التراكمي  ،وفسر المتغير عالمة مساق القياس والتقويم  %13من تباين
المعدل التراكمي وفسر المتغير عالمة مساق القرآن الكريم  % 11من تباين المعدل التراكمي وباقي
المتغيرات تفسيرىا لتباين المعدل التراكمي ضعيفة .
وبذلك يمكننا ترتيب المتغيرات الخارجية حسب أىميتيا في التفسير الكمي لتباين المعدل التراكمي
في جدول ( )54.3التالي:
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جدول (:)54.3
ترتيب المتغيرات الخارجية حسب أىميتيا في التفسير الكمي لتباين المعدل التراكمي

المتغيرات الخارجية

مقدار التفسير الكمي

الترتيب
1

عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا

%20

2

عالمة مساق القياس والتقويم

%13

3

عالمة مساق القرآن الكريم

%11

4

عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم النفس

%10

5

عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في المنياج

%9

6

عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي

%8.5

7

عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم

%6

8

معدل البكالوريوس

%5

9

معدل الثانوية العامة

%2

119

) )9.3تقييم النموذج السببي المقترح :
يمكن التحقق من مالئمة النموذج لبيانات الدراسة من خالل :
 )1مقارنة مصفوفة االرتباط األصمية مع مصفوفة االرتباط المقدرة باستخدام معامالت المسار


من خالل المصفوفة ممحق ( )4نالحظ تقريبا تساوي معامالت االرتباط المقدرة  rمع معامالت االرتباط
األصمية  rباستثناء بعض معامالت االرتباط التي يوجد بيا اختالف بسيط يمكن ارجاع ىذا االختالف نتيجة
لسيو الباحث عن بعض المسارات نظ ار لكثرتيا ولعمميات تقريب األعداد عند حساب معامالت المسار.
 )2تقييم النموذج السببي المقترح باستخدام مؤشرات المطابقة
لمتحقق من مالئمة النموذج لبيانات الدراسة يمكننا استخدام بعض المؤشرات الخاصة بنماذج
) )SMEنماذج المعادالت الييكمية والتي تم ذكرىا في الفصل الثاني وقد استخدم برنامج SPSS/AMOS
لمحصول عمى مؤشرات المطابقة لنموذج السببي المقترح ببيانات الدراسة وجدول ( )55.3يوضح بعضا من
ىذه المؤشرات .
جدول ( : )55.3مؤشرات مطابقة النموذج السببي المقترح لبيانات الدراسة

CFI
0.981

IFI
0.982

NFI
0.946

CMIN\DF
1.460

RMSEA
0.057

ومن خالل الجدول ( )55.3يمكن مالحظة التالي:
 .1قيمة  RMSEAبين  0.05إلى  0.08وذلك يدل عمى نجاح النموذج ومطابقتو لبيانات العينة .
 .2نسبة مؤشر  CMIN\DFوىو مؤشر  chi-squareإلى درجات الحرية وقيمتو تقل عن  2وىذا يشير
عمى أن النموذج المقترح مطابق لمنموذج المفترض لبيانات العينة.
 .3قيمة كل من المؤشرات  CFI ، IFI ، NFIأكبر من  0.9مما يدل أيضا أن النموذج المقترح مالئم
لبيانات الدراسة.
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الخالصة :
قد تناول ىذا الفصل تأثيرات معامالت المسار المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات الخارجية وىي
عالمات المساقات االجبارية لبرنامج ماجستير المناىج وطرق التدريس باإلضافة لمعدل الطالب في الثانوية
العامة ومعدل الطمبة في البكالوريوس والمتغير الداخمي وىو المعدل التراكمي لطمبة الماجستير حيث تم
حساب معامالت المسار المباشرة بطريقتين األولى باستخدام معامالت االرتباط والثانية باستخدام معامالت
االنحدار ومن ثم حساب التأثيرات الغير مباشرة والكمية وتبين من خالل ىذه الدراسة أن المتغير عالمة مساق
تخطيط المناىج وتطويرىا كان لو تأثي اًر مباش اًر كبير عمى المعدل التراكمي حيث فسر %11من تباين المعدل
التراكمي  ،ثم يميو عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي حيث فسرت  %9من تباين المعدل التراكمي ،
يميو عالمة مساق القياس والتقويم حيث فسرت  %7من تباين المعدل التراكمي ،يميو عالمة مساق عمم نفس
تربوي متقدم حيث فسرت  %6من تباين المعدل التراكمي ،يميو عالمة مساق منياج البحث في التربية وعمم
النفس حيث فسرت  %5من تباين المعدل التراكمي .أما بالنسبة لممتغيرات التي أثرت في المعدل التراكمي
بصورة غير مباشرة فقد فسر المتغير عالمة مساق القرآن الكريم حيث فسرت  %11من تباين المعدل
التراكمي  ،ثم يميو معدل البكالوريوس حيث فسرت  %5من تباين المعدل التراكمي وباقي المتغيرات تفسيرىا
لتباين المعدل التراكمي غير ممموس في حين أن كل من عالمة مساق االحصاء التربوي والنفسي و عالمة
مساق عمم نفس تربوي متقدم لم يكن ليم أي تفسير في تباين المعدل التراكمي .كما بينت الدراسة أن أكثر
المتغيرات تأثي اًر كمياً عمى المعدل التراكمي ىي عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا حيث فسر  %20من
تباين المعدل التراكمي  ،ويميو المتغير عالمة مساق القياس والتقويم فسرت  %13من تباين المعدل التراكمي
ومن ثم فسر المتغير عالمة مساق القرآن الكريم  % 11من تباين المعدل التراكمي .وأخي اًر ومن خالل
مؤشرات مطابقة النموذج بينت الدراسة مدى مالئمة النموذج السببي المقترح لبيانات الدراسة .
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النتائج والتوصيات
أوالً  :النتائج
توصمت الدراسة إلى :
 .1معامالت المسار المحسوبة باستخدام معامالت االرتباط متطابقة مع معامالت المسار المحسوبة
باستخدام معامالت االنحدار.
 .2قيمة معامل التحديد لممتغيرات المحسوب باستخدام معامالت االرتباط يساوي تقريبا معامل التحديد
المحسوب باستخدام معامال ت االنحدار.
 .3أكثر المتغيرات الخارجية تأثي اًر مباش اًر عمى المعدل التراكمي لطمبة ماجستير قسم المناىج وطرق
التدريس ىي عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا حيث أثرت بمقدار  ،0.33ثم يميو عالمة مساق
االحصاء التربوي والنفسي حيث أثرت بمقدار  ،0.29يميو عالمة مساق القياس والتقويم حيث أثرت بمقدار
 ،0.27يميو عالمة مساق عمم نفس تربوي متقدم حيث أثرت بمقدار  ،0.24يميو عالمة مساق منياج البحث
في التربية وعمم النفس حيث أثرت بمقدار  0.23ومن ثم باقي المتغيرات .
 .4أكثر المتغيرات الخارجية تأثي اًر غير مباشر عمى المعدل التراكمي لطمبة ماجستير قسم المناىج وطرق
التدريس ىي عالمة مساق القرآن الكريم حيث أثرت بمقدار  ،0.32ثم يميو معدل البكالوريوس حيث أثر
بمقدار  ،0.22ثم يميو معدل الثانوية حيث أثر بمقدار  0.13ثم باقي المتغيرات.
كميا عمى المعدل التراكمي لطمبة ماجستير قسم المناىج وطرق التدريس
 .5أكثر المتغيرات الخارجية تأثي اًر ً
ىي عالمة مساق تخطيط المناىج وتطويرىا حيث أثرت بمقدار  ،0.44ثم يميو عالمة مساق القياس والتقويم
حيث أثرت بمقدار  ،0.36يميو عالمة مساق القرآن الكريم حيث أثرت بمقدار  ،0.32يميو عالمة مساق
منياج البحث في التربية وعمم النفس حيث فسرت  0.31وكذلك عالمة مساق حمقة بحث وتطبيقات في
المنياج حيث فسرت  0.31ومن ثم باقي المتغيرات .
 .6مجموع مربعات التأثيرات المباشرة ومربعات التأثيرات الغير مباشرة ومربع تأثير متغير الخطأ لممعدل
التراكمي يساوي (.)0.113 + 0.209 + 0.414 = 0.74
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ثانياً  :التوصيات
 .1نوصي بأىمية استخدام أسموب تحميل المسار في تحميل البيانات المصنفة من خالل افتراض نماذج
سببية تساىم في التنبؤ بقيم متغير ما أو مجموعة متغيرات ودراسة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة
ما بين المتغيرات  ،فضالً عن تحديد مدى تأثير كل متغير .
 .2البحث عن أساليب تعمل عمى تفسير تباين المتغير التابع في حالة وجود نموذج سببي غير أحادي
االتجاه.
 .3االرتقاء بالمستوى العممي لطمبة ماجستير قسم المناىج وطرق التدريس من خالل اعتماد معدل
الطالب في الثانوية العامة أساساً لاللتحاق ببرنامج الدراسات العميا بجانب معدل البكالوريوس لما لو
من تأثير غير مباشر عمى المعدل التراكمي.
 .4إجراء دراسات مماثمة من خالل إضافة متغيرات أخرى ليا تأثير عمى المعدل التراكمي.
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