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  الشكر و التقدير
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÷Länöç xÿü2 ¨b Î) íÎ1#xãtã ÓâÉ Ïât± s9 ﴾ )1( صدق اهللا العظيم.  

تقدم بجزيل الشكر والتقدير أ ا، كمه على توفيقي في انجاز هذا العملأ حمد هللا واشكر
قوفه إلى جانبي وتفضله على و، مرنيز عفيفالفاضل األستاذ والعرفان  واالمتنان إلى 
مساهمته لماري محمد، ڤالفاضل  أستاذيمن الشكر وال استثني ، باإلشراف على هذا اإلنجاز

  .فكان خير معين بعد اهللا سبحانه وتعالى القسط األكبر من هذا اإلنجازفي 
على قبولهم أعضاء لجنة المناقشة ، كما أتوجه بجزيل الشكر إلى األساتذة الكرام

  .مشقة السفرالقراءة و عناءوتحملهم ، األطروحة مناقشة هذه
و على رأسهم كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الطاقم اإلداري لكلية العلوم االجتماعية 

  .على تيسيرهم لي كل األمور، يدوم أحمدڤعميد كلية العلوم االجتماعية األستاذ الفاضل 
، اهموا في تحكيم أداة الدراسةاألساتذة الكرام الذين سكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى 

الطاقم اإلداري والتربوي لمديرية التربية لوالية غليزان على التسهيالت  بالشكرأنسى ال و
  .وأخص بالذكر السيد سلطاني عبد القادر مفتش اإلدارة ،التي قدمت إلنجاز هذه الدراسة

أو كلمة طيبة ، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من بعيد أو من قريب بنصيحة
  .جزا هللا الجميع خير الجزاء، في انجاز هذا العمل

  .)7( صورة إ راهمي اآلیة - 1                        
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  :ملخص الدراسة
وجــودة حيــاة العمــل  ضــغوط العمــلبــين العالقــات  تقــديرالدراســة  تناولــت     

أدبيـات   إلـى ا واسـتناد ، وفـي هـذا السـياق    ،لدى معلمـي المـدارس االبتدائيـة    واألداء
ــق   ــتم التحق ــوذج ي ــراح نم ــم اقت ــن البحــث ت ــحم ــة  تهص ــة النمذج باســتخدام تقني

ـ فحـص  ثم  ،بالمعادلة البنائية جـودة حيـاة العمـل كمتغيـر     الـذي يلعبـه متغيـر    دور ال
مـع  ، معلمـي المـدارس االبتدائيـة   لـدى  واألداء  ضـغوط العمـل  وسيط للعالقـة بـين   

ــرات  ــراز دور المتغي ــيةإب ــرا الشخص ــةوالمتغي ــذه  ت التنظيمي ــة له ــرات معدل كمتغي
معلـم   952مـن   مكونـة تحقيـق أهـداف الدراسـة تـم اختيـار عينـة       جل وأل .العالقات
  .ومعلمة

ولغــرض . ســتبياناالاســتخدم الباحــث  ،للتحقــق مــن صــحة نمــاذج القيــاس
ــوذج  ــار النم ــات واختب ــل البيان ــاليب   ،تحلي ــن األس ــة م ــث مجموع ــتخدم الباح اس

ــا ــي يوفرهـ ــائية التـ ــامج  اإلحصـ ــة   AMOSبرنـ ــامج الرزمـ ــدعم ببرنـ المـ
 . SPSSاإلحصائیة
علـى   ضـغوط العمـل  ل امباشـرا سـلبي   تـأثيرا  وجـود  إلـى الدراسـة   توصـلت  

 ضـغوط العمـل  ل امباشـرا سـلبي  غيـر   وتـأثيرا ،  واألداء جـودة حيـاة العمـل   كل مـن  
   .لجودة حياة العمل على األداء امباشرا ايجابي وتأثيرا، على األداء

ـ  أن متغيـر جـودة حيـاة العمـل يلعـب      إلـى  ائج تحليـل المسـار   كما أشارت نت
ــين  ــة ب ــي العالق ــلدور الوســيط ف ــى و .واألداء ضــغوط العم توصــلت الدراســة إل

للمسـارات الثالثـة بـين     )β(وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي قـيم معامـل بينـا      
واألقدميـة فتوصـلت الدراسـة     أمـا بالنسـبة للسـن   ، نموذج الـذكور ونمـوذج اإلنـاث   

للمسـارات الثالثـة    )β(ذات داللـة إحصـائية فـي قـيم معامـل بينـا      وجود فـروق  إلى 
وعـدم وجـود فـروق     ،األخـرى الثالثـة  بين نمـوذج الفئـة األولـى ونمـاذج الفئـات      

ــا  ــيم معامــل بين ــة إحصــائية فــي ق ــة ) β(ذات دالل ــات لنمــاذج اللمســارات الثالث لفئ
فـي قـيم   اللـة إحصـائية   باإلضـافة إلـى عـدم وجـود فـروق ذات د      .الثالثة األخـرى 

  .العمل لتكوين ومنطقةبين النماذج الثالثة بالنسبة ل )β(معامل بينا
أمكـن صـياغة مجموعــة   ، فـي ضـوء النتـائج التــي توصـلت إليهـا الدراســة     

مــن التوصــيات التــي يمكــن أن تســاهم فــي تعزيــز قــدرة الهيئــات القائمــة علــى  
لمـين فـي المـدارس االبتدائيـة     قطاع التربية لالرتقـاء بجـودة حيـاة العمـل لـدى المع     

مجموعــة مــن العمليــات المتكاملــة المخططــة والمســتمرة والتــي مــن خــالل تبنــي 
تستهدف تحسـين الجوانـب التـي تـؤثر علـى الحيـاة الوظيفيـة والشخصـية للمعلمـين          

  .والتي  تساهم كذلك في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمدرسة
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Abstract: 

The main purpose behind conducting the study is to investigate the relationship 

between work stress, quality of work life, and performance among primary school teachers. In 

this context, a model was proposed based on the literature review. A structural equation 

modeling has been applied to draw the results of the study. 

To Examine the mediating role of quality of work life in the relationship between work 

stress and performance, and the moderating role of personal and Organizational variables. A 

sample comprises of 952 teachers has been chosen from primary schools. Random Sampling 

method has been used as sampling technique for the study.  

Questionnaire is the tool used for collecting data which is used to validate the 

measurement models and has been analyzed through Amos, and Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS).  

Our study found that work stress has negative effects on the job performance and 

quality of work life of primary school teachers. A positive association was identified between 

job performance and quality of work life. The path analysis showed the total of work stress on 

job performance consisted of a direct effect and an indirect effect, which was mediated by 

quality of life. It was found an existence of statistically significant differences in the values of 

the beta coefficient (β) for the three paths between the male and female model, and between 

the model of the first category and the three models of the other categories. The study showed 

that there are no statistically significant differences in the beta (β) values for the three paths 

between the three categories. In addition, there is no significant difference in the values of the 

beta coefficient (β) for the three paths between the models of the three categories of training 

and the workplace.  

As a result of this study, suggestions were made to be formulated to strengthen the 

capacity of education sector organizations, and to improve the quality of work life of teachers 

in primary schools by adopting a set of planned and integrated processes which aim to 

improve the aspects that affect the personal and professional life of teachers and which also 

contribute to the achievement of the strategic objectives of the school. 
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Résumé: 

L'étude a examiné les relations entre le stress, et la qualité de vie au travail et la 
performance chez les enseignants des écoles primaires. Dans ce contexte, un modèle basé sur 
la revue de la littérature a été proposé et a été testé par la technique de la modélisation par 
équation structurelle. Et puis, d'examiner le rôle de la qualité de vie au travail en tant que 
variable médiatrice dans la relation entre stress et performance, déterminer aussi le rôle des 
variables personnelles et organisationnelles en tant que variables modératrices de ces 
relations. L'échantillon d'étude se compose de 952 enseignants des écoles primaires. 

Pour valider les modèles de mesure, on a utilisé un questionnaire. Afin d'analyser les 
données et tester le modèle de recherche, nous avons utilisé un ensemble de méthodes 
statistiques fourni par le logiciel AMOS et soutenu par le programme statistique SPSS. 

L'étude a prouvé une existence d’un effet négatif et direct du Stress au travail sur la 
qualité de vie. D’un côté la performance a un effet négatif et indirect du  stress au travail et 
de l’autre l’étude a prouvé un effet  positif et direct de la qualité de vie sur la performance.  

A cet effet, les  résultats d’analyse du chemin ont déterminé que la qualité de vie au 
travail était une variable médiatrice de relation entre stress au travail et la performance. 

 Ainsi l'étude a également prouvé l’existence  des différences statistiquement 
significatives dans les valeurs du coefficient bêta (β) pour les trois chemins entre le modèle du 
masculin et module du féminin. En ce qui concerne l'âge et l'ancienneté, l'étude a prouvé 
l'existence de différences statistiquement significatives dans les valeurs du coefficient bêta (β) 
pour les trois chemins entre le modèle de la première catégorie et les trois modèles des autres 
catégories. Et a prouvé qu’Il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans les 
valeurs du coefficient bêta (β) pour les trois chemins entre les trois catégories. En outre, il n'y 
a pas de différence significative dans les valeurs du coefficient bêta (β) pour les trois chemins 
entre les modèles des trois catégories de formation et du lieu de travail. 

Suite à cette étude, on a suggéré des recommandations qui pourraient être formulées 
pour renforcer la capacité des organismes du secteur de l'éducation a améliorer la qualité de 
vie au travail des enseignants dans les écoles primaires, en adoptant un ensemble de 
processus intégrés planifiés et continus qui visent l'amélioration des aspects qui affectent la 
vie personnelle et professionnelle des enseignants et qui contribuent également à la 
réalisation des objectifs stratégiques de l'école. 
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  :مقدمةال
ــال   ــي مج ــاحثين ف ــين الب ــام ب ــاق شــبه ت ــاك اتف ــنفسهن ــم ال ــى أن  عل عل

ــد ــرات   ،الظــاهرة النفســية تتســم بالتعقي ــا هــو تعــدد المتغي ــد هن والمقصــود بالتعقي
ــاهرة    ــأثرة بالظ ــؤثرة والمت ــل الم ــيةوالعوام ــين    ،النفس ــل ب ــاك تفاع أي أن هن

فــي وبـين متغيراتهـا والمتغيـرات الموجـودة      ،جهــة متغيـرات الظـاهرة نفسـها مـن    
عــدة عوامــل تتــأثر بالعمــل فــي بيئــة حيــاة الجــودة ف، محيطهــا مــن جهــة أخــرى

فـالكثير مـن أدبيـات البحـث تؤكـد علـى وجـود تـأثير لضـغوط العمـل           ، فيهاوتؤثر 
فحقيقـة  ، ووجـود تـأثير لجـودة حيـاة العمـل علـى األداء      ، على جـودة حيـاة العمـل   

، متغيـرات هـو الـذي يضـفي طـابع التعقيـد علـى مثـل هـذه الظـواهر          سلوك هذه ال
بـل يتعـداه إلـى االخـتالف فـي توزيـع األدوار        ،التعقيـد علـى مـا ذكـر     يقتصروال 

فقد تكـون هـذه المتغيـرات هـي متغيـرات مسـتقلة فـي جزئيـة مـن           ،بين المتغيرات
ــاهرة ــن    ،الظ ــرى م ــة أخ ــي جزئي ــة ف ــرات تابع ــي متغي ــت ه ــس الوق ــي نف وف
ــاهر ــان    ،ةالظ ــض األحي ــي بع ــيطة ف ــرات وس ــاث   ،ومتغي ــع األبح ــن واق لك

ــة  ــة عام ــوم االجتماعي ــال العل ــي مج ــات ف ــأتي   ،والدراس ــة ت ــنفس خاص ــم ال وعل
  .وصف إن لم نقل مناقضة لهمنافية لهذا ال

عتمــاد الكثيــر مــن البحــوث والدراســات  فــي هــذا ا )2011( تيغــزة  يرجــع 
إلــى االعتمــاد  ،ية االجتماعيــةالمجــال علــى الجزئيــة فــي دراســة الظــاهرة النفســ

ــى ــيات عل ــر بالفرض ــة التنظي ــة   ،منهجي ــي معالج ــاطة ف ــى البس ــد عل ــي تعتم والت
ــك     ــات وتفكي ــروابط والعالق ــيم ال ــالل تحط ــن خ ــة م ــية االجتماعي ــاهرة النفس الظ

ــة     ــية االجتماعي ــاهرة النفس ــوام الظ ــل ق ــي تمث ــب الت ــي والتراكي ــزل  ،البن وع
سـيطة يسـتطيع مـن خاللهـا الباحـث دراسـة       متغيراتها عن واقعهـا بتشـكيل نمـاذج ب   

   .عالقة أو تأثير أو فرق بين متغيرين أو أكثر
ــل ــ يفض ــاد  )2011( زةتيغ ــي   االعتم ــاذج ف ــر بالنم ــة التنظي ــى منهجي عل

 البنــيعلــى تماســك   الحتفاظهــا  ،دراســة الظــاهرة النفســية االجتماعيــة   
ــب ــور ،والتراكي ــاعالت ل هاوتص ــرات لتف ــين المتغي ــب ــر بوجوده ــي نق ــمن الت ا ض

  .الظاهرة النفسية االجتماعية
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ــل   ــوذج يعم ــي  النم ــرات الت ــين المتغي ــات ب ــن العالق ــبكة م ــاء ش ــى بن عل
ويتعــدى بســاطة العالقــات  ،تـدخل فــي دراســة الظـاهرة مــن قريــب أو مــن بعيـد   
ــة  ــرات هام ــتبعاد متغي ــرات دون اس ــذه المتغي ــين ه ــة   ،ب ــرات قليل ــام متغي أو إقح

  .دراسة الظاهرةاألهمية بالنسبة ل
ممـا يـوحي بـأن النمـوذج      ،نظـري  بنـاء تقوم فكـرة النمـوذج  علـى تجسـيد     

وسـواء كـان النمـوذج أيقونيـا      ،تمثيل حسـي أو تشـكيلي لنظريـة تـم إنتاجهـا سـابقا      
فهو نتـاج معرفـة يعمـل علـى عرضـها بشـكل مبسـط معتمـدا فـي ذلـك            ،أو رمزيا

ــنهج  ــى الم ــفي عل ــكل   ، الوص ــو إال الش ــا ه ــوذج م ــوروالنم ــاهرة  المص للظ
ــةا ــع  ،لمدروس ــب تواب ــي الغال ــذ ف ــذي يأخ ــات ،وال ــادالت ،أو متباين ــل  أو مع تمث

ــائية   ــاليب اإلحص ــف األس ــا بمختل ــها كمي ــن قياس ــي يمك ــات الت ــترك ، العالق وتش
ــ  ــي خاص ــاذج ف ــع النم ــاس جمي ــدف األس ــن اله ــتمدة م ــدة مس ــة ية واح  ،للنمذج

تتسـم  التـي تهـدف إلـى دراسـة الظـاهرة التـي       في العمليـات والمعالجـات   المتمثل و
  .     بالتعقيد

ــر ــة تعتب ــن النمذج ــات م ــتحدثة التقني ــي المس ــدان ف ــة  مي ــوم االجتماعي العل
ــة ــنفس خاص ــم ال ــة وعل ــاها ،عام ــث وبمقتض ــتطيع الباح ــل يس ــع التعام ــالم م  الع

ــي ــواقعي أو الحقيق ــاهرة  ال ــة للظ ــية االجتماعي ــتها، النفس ــراد دراس ــي الم ــذا وف  ه
 الظـاهرة  معالجـة  فعاليـة فـي   أكثـر  كتقنيـة  البنائيـة  بالمعادلـة  النمذجـة  تظهر اإلطار

ــية  ــةالنفس ــابمتغيرات االجتماعي ــددةال ه ــن ،متع ــالل م ــاذج  خ ــميم النم ــفتص  بمختل
ــا ــيو، أنواعه ــف الت ــات تص ــين العالق ــذه ب ــرات، ه ــدم المتغي ــيرا وتق ــر تفس  أكث
ــةالنفســية  ةاهروموضــوعية للظــ شــموال ــةاالجتماعي  اســتخدامات أن األمــر ، وحقيق
 وإنمـا  المجـال النفسـي االجتمـاعي    علـى  قاصـرة  ليسـت  البنائيـة  لـة بالمعاد النمذجـة 

 تقنيـة  بوصـفها  ،متنوعـة  بحثيـة  تخصصـات  فـي  واسـع  نحـو  وعلـى  حـديثا  تستخدم
  .المتغيرات التطبيقية متعددة والتحليالت البيانات معالجة في فعالية أكثر

ومن هنا يمكـن تأسـيس هـذه الدراسـة علـى مبـررات عـدة تتعلـق بقصـور          
ــي الفرضــي ــا ف ــرات  ات بشــتى أنواعه ــين المتغي ــات ب ــع العالق ــن واق ــراب م االقت
بـين هـذه    قـدرة النمـوذج علـى تمثيـل شـبكة مـن العالقـات       في مقابـل   ،المدروسة

   .المتغيرات دون استبعاد أو إهمال أي منها
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عـن   الدراسـة إلـى معالجـة هـذا القصـور     هـذه  وانطالقا ممـا سـبق تسـعى    
مجموعــة العالقــات التفاعليــة لخاللــه  مــنوضــح ن بحثــينمــوذج اقتــراح طريــق 

 لعينـة مـن   العمـل الفـرد فـي بيئـة    جـودة حيـاة   من المتغيرات التـي تـؤثر وتتـأثر ب   
تقنيـة النمذجـة    ويـتم التركيـز فـي هـذه الدراسـة علـى       .مي المـدارس االبتدائيـة  معل

بـين  التفاعـل  عالقـات  يمثـل   متكامـل نمـوذج   تصـميم  مـن خـالل  ، بالمعادلة البنائية
فــي ن يمتبعــ .بطريقــة إجرائيــةووضــع  معالمــه وتحديــدها  وتقــديرها ، هــامتغيرات
ــك  ــة الخطــوات ذل ــا المنهجي ــي تتطلبه ــةالت ــذه التقني ــدو ،ه ــب ن يمعتم ــى الجان عل

ــري ــوث النظ ــن بح ــاتو  م ــابقة دراس ــتعينو ،س ــدب نيمس ــاس  ات وح ــة قي معياري
ــرات ل ــدير مؤش ــودة تق ــة  ج ــرات   والمطابق ــين متغي ــات ب ــة العالق ــار دالل اختب

  .وذجالنم
تــم تقســيم البحــث ، ومــن أجــل اإللمــام واإلحاطــة بكــل جوانــب الموضــوع

ــانبين ــى ج ــي، إل ــاني إجرائ ــدهما نظــري والث ــب ، أح ــدد الجان ــث تح ــري حي النظ
ــول  ــة فصـ ــة   ،بثالثـ ــكلة الدراسـ ــا بمشـ ــل األول تعريفـ ــمن الفصـ             يتضـ
والتعريــف بالمصــطلحات  ، وأهــداف وأهميــة الدراســة  ، والنمــوذج البحثــي 

  . فاهيم اإلجرائية التي وردت في الدراسةوالم
ــدءا     ــة ب ــادالت البنائي ــة بالمع ــة النمذج ــاول تقني ــاني  فيتن ــل الث ــا الفص أم

ــة،  ــة البنائي ــوذج المعادل ــف نم ــو بتعري ــرق إل ــذه  التط ــاط ه ــواع وأنم ــم أن ى أه
دراســة وهــو النمــوذج المتكامــل حيــث خاصــة النمــوذج المســتخدم فــي الالنمــاذج، 

ــرض  ــم ع ــه وت ــدافترمفاهيم ــه وقواع ــاته وخطوات ــميمه اض ــى، تص ــافة إل  باإلض
ــرق ال ــائية  لتط ــارات اإلحص ــاليب واالختب ــتخدمةألس ــة   المس ــة بالمعادل ــي النمذج ف

  . البنائية
ــة   ــرات الدراس ــث متغي ــل الثال ــي الفص ــث ف ــاول الباح ــي ، وتن ــة ف والمتمثل

ــل ــاة العم ــوم  ، واألداء، العمــلضــغوط و ،جــودة حي ــى مفه ــم التطــرق إل ــث ت حي
ــودة ــاد ج ــة    وأبع ــذه البني ــرة له ــاذج المفس ــض النم ــيح بع ــل وتوض ــاة العم            ،حي

ــا  ــى كم ــرق إل ــية تط ــغوط النفس ــة الض ــل ، ماهي ــغوط العم ــى ض ــوال إل         ، وص
ــار الســلبية الناتجــة عــن موضــحا ، التــي يتعــرض لهــا المعلمــون هامصــادرو آلث
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ــذه  ــين ه ــدى المعلم ــغوط ل ــرا و، الض ــا أخي ــوم األداءتطرقن ــى مفه ــيح، إل  وتوض
  .طرق قياس األداءو، العوامل المؤثرة على أداء المعلم

ــب  ــا لجان ــدانيأم ــذي ، للدراســة المي ــل ، ينلفصــ يضــمو ال خصــص الفص
ــه   الرابــع ــىمن ــة ل إل ــة، لدراســةالخطــوات اإلجرائي ــار ب بداي ــة مجتمــع واختي عين

البنيـة  لتأكـد مـن   ل وصـوال إلـى الخطـوات اإلجرائيـة    ، وبنـاء أداة الدراسـة  الدراسة، 
اختبـار اسـتقرار البنيـة العامليـة لمفـاهيم      باإلضـافة إلـى   . لية لمفـاهيم الدراسـة  العام

ــة ــميم و، الدراس ــل تص ــوذج المتكام ــاره ب، النم ــتخدام واختب ــةاس ــة  تقني النمذج
  .بالمعادلة البنائية

ــدانيللجانــب  الخــامستضــمن الفصــل  ــائج التــي توصــلت  المي عرضــا للنت
مـن الجانـب    ا فـي الفصـل األول  وفـق األهـداف التـي تـم عرضـه     ، إليها الدراسـة 

اإلطــار النظــري والدراســات تلــك النتــائج فــي ضــوء وتفســير ومناقشــة ، النظــري
ــام الفــي والســابقة،  ــراحخت ــم اقت ــىمجموعــة مــن التوصــيات  ت ــك  عل ضــوء تل

  .النتائج
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  :اإلشكالية -1
الشك أن الشخصية السـوية بمـا تتمتـع بـه مـن سـمات تـدل علـى اإليجابيـة          

تـوفر للفـرد    ،ضـا عـن الـذات واآلخـرين    متمثلة في التفـاؤل والسـعادة واألمـل والر   
ـ فرصـاً للنمـو واالرتقـاء، إذ تشــكل هـذه      ســعيه  فـي  الفـرد  جهــد محصـلة  ماتالس

والعمــل علــى تنميتهــا لتحقيــق التوافــق النفســي  ،لالســتفادة مــن إمكاناتــه وقدراتــه
ــي تو  ــرة الت ــاة المعاص ــل ظــروف الحي ــي ظ ــاعي خاصــة ف ــا واالجتم صــف بأنه

  . يق وصيغ الكدر االنفعاليالض ظروف منتجة لكافة أشكال
 جديـد  تيـار  الـنفس  علـم  فـي  البحـث  مجـال  يسـود  بـدأ  المنطلـق  هـذا  ومن

ـ      علم إلى ينتمي بـين البحـوث فـي مجـال      ةالنفس اإليجـابي، سـرعان مـا احتـل مكان
ــنفس ــم ال ــث  ،عل ــاحثون حي ــدأ الب ــل الســعادة يدرســونب ــل  موضــوعات مث واألم

ــاة ــودة الحي ــاؤل وج ــ ،)QL( والتف ــدث نقل ــا أح ــيمم ــة ف ــال ة نوعي ــام مج  االهتم
ـ  قاصـراً  األمـر  يعـد   فلم البحثي،  علـم  قبيـل  مـن  موضـوعات  تنـاول  مجـرد  ىعل
ــنفس ــي ال ــة،  المرض ــية المعروف ــراض النفس ــاب، واألم ــوف واالكتئ ــالقلق، والخ  ك

منفـردة عـن    بصـورة  طبيعتـه  كانـت  أيـاً  الشخصـية  فـي  الخلـل  إصـالح  محاولة أو
 نحـو  السـعي  حيـث  مجـال أوسـع   إلـي  هتعـدا  بـل  باقي جوانب الشخصـية األخـرى،  

ــة فــي الشخصــية والعمــل علــى اســتخدامها فــي تحســين   إبــراز الجوانــب اإليجابي
  .باقي جوانب الشخصية التي تعاني من قصور أو اضطراب

ــ أصــبح مفهــوم لقــد ــاهيم ت ــاة مــن أكثــر المف ــرة دجــودة الحي اوالً فــي الفت
لـدى  عـن الحيـاة   لرضـا  األخيرة لما لـه مـن دور فـي تحقيـق التوافـق والسـعادة وا      

حيـث اهـتم العديـد مـن البـاحثين فـي مجـال علـم الـنفس االيجـابي           ، أفراد المجتمع
ــاة لــ  ــودة الحي ــوم ج ــرائحدى بمفه ــع الش ــ ،جمي ــاة  وف ــاالت الحي ــع مج ي جمي

ــة ــات  ،االجتماعي ــت الدراس ــا تناول ــابين    كم ــراد المص ــدى األف ــاة ل ــودة الحي ج
ــة ــاألمراض المزمن ــةالك ،ب ــا  دراس ــام به ــي ق ــكريالالت ــة  )2002( عس ــول نوعي ح

ــدى   ــحة ل ــة بالص ــاة المرتبط ــعوديينالحي ــاب الس ــكريالمص ــين   .ين بالس ــي ح ف
، اهتمـت بعـض الدراســات األخـرى بدراســة جـودة الحيـاة لــدى الطلبـة الجــامعيين      

ــة  ــادليكدراس ــت )2006(الع ــي درس ــتاق   الت ــة بالرس ــة التربي ــة كلي ــاس طلب إحس
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ــاة وعالقــة ذلــك بــبعض المتغيــرات ــوان  )2012( رغــداءودراســة  ،بجــودة الحي بعن
  . جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق و تشرين

 ،العمـل لـدى المعلمـين   حيـاة  بدراسـة جـودة    مـت الدراسـات التـي  اهت   ومن
ــرون   ــارت وآخ ــة ه ــوانب  )Hart & all ,1993(دراس ــل   عن ــاة العم ــودة حي ــم ج فه

ــين ــ: للمعلم ــا م ــوذج  دين ــي يأنم ــاخ التنظيم ــي، للمن ــغط النفس ــالق، والض ، واألخ
حيــث تــم تصــميم نمــوذج يمثــل العالقــة بــين أبعــاد المنــاخ التنظيمــي المدرســي  

وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود ، والضــغط النفســي وجــودة حيــاة العمــل للمعلمــين
ــل      ــاة العم ــودة حي ــة وج ــائد بالمدرس ــي الس ــاخ التنظيم ــين المن ــة ب ــة قوي عالق

ــين ــزمالء ، للمعلم ــين ال ــي ب ــل المهن ــ، والتفاع ــو المهن ــين ، يوالنم ــجام ب واالنس
  .أهداف المدرسة وأهداف المعلمين

ــدى عمــال الشــركات   ــاة العمــل ل ــي اهتمــت بجــودة حي ــا الدراســات الت أم
اهتمـت بتحليـل جـودة حيـاة العمـل فـي شـركات         التـي  ،)2008( الـرب جـاد  دراسة 

عمليـات المشـاركة   : مـن خـالل عـدة معـايير تمثلـت فـي       قطاع األعمال في مصـر 
والصـحة المهنيـة فـي     ، واألمـن ماعيـة للمنظمـة تجـاه العـاملين    الجت، وااللتزامـات ا 

ــان   ــتقرار واألم ــل، واالس ــة العم ــابيئ ــاع  ، والرض ــالي لقط ــوظيفي، واألداء الم ال
، ومـن أهـم مـا خلصـت إليـه      يادات اإلداريـة لجـودة حيـاة العمـل    ، ودعم القاألعمال

ــق،   ــل التطبي ــركات مح ــي الش ــل ف ــاة العم ــودة حي ــة ج ــاض فاعلي ــة انخف  الدراس
لعمليــات مــة المفــاهيم اإلداريــة الحديثــة المدع تطبيــقأوصــت الدراســة بضــرورة و

ضـرورة المتابعـة الدوريـة لهـذه القطاعـات مـن        ، مـع جـودة حيـاة العمـل    تحسين
  .الدولةمصالح قبل 

دراســة ونجــد دراســات اهتمــت بجــودة حيــاة العمــل لــدى مــوظفي اإلدارة، ك
ــليمي ــد  )2015(س ــا تحدي ــرض منه ــان الغ ــي ك ــببيةالع الت ــات الس ــة  ،الق ونمذج

الموظـف   النفسـي وإنتاجيـة   والتمكـين  حيـاة العمـل   جـودة  البنائيـة بـين   المعـادالت 
العالقـة   معنويـة  نتـائج الدراسـة   وأظهـرت  بلديـة، ال فـي  المـوظفين اإلداريـين   لـدى 
البنائيـة   المعـادالت  بنمـوذج  النتـائج المتعلقـة   حيـث أظهـرت   ،المتغيـرات  كـل  بـين 

تـأثير  و ،الموظـف إنتاجيـة   حيـاة العمـل علـى    لجـودة  شـر مبا يإيجـاب  وجـود تـأثير  
 يإيجـاب  وجـود تـأثير   و، النفسـي  تمكـين ال علـى حيـاة العمـل    جـودة لمباشر  يإيجاب



   مدخل الدراسة                                                                                                                    الفصل األول

 

7  
 

 

التمكـين  وحيـاة العمـل    جـودة بـين   وسـيط  من خـالل اإلنتاجيـة كمتغيـر    غير مباشر
  .للموظفين النفسي

فيات،  وبخصــوص الدراســات التــي اهتمــت بجــودة حيــاة العمــل فــي المستشــ
حيــاة الدور جــودة حــول ، ,Wei-Quan Lin) 2015( "نيــوان لــي واي ك"دراســة 

واألداء لـدى هيئـة التمـريض فـي      منطقـة العمـل  كمتغير وسيط بـين الضـغوط فـي    
يــــة واالجتماعيــــة التابعــــة لمقاطعــــة عــــدد مــــن المراكــــز الطب

باســـتخدام النمذجـــة بالمعادلـــة ، )Shenzhen(نتزيو شـــين )Guangzhou(وزهـــوانغتج
ومـن بـين نتـائج الدراسـة وجـود      ، البنائية لتقدير العالقـات بـين المتغيـرات الثالثـة    
حيـاة و عالقـة تـأثير سـلبي     الجـودة  عالقة تأثير سـلبي بـين ضـغوط بيئـة العمـل و     

ــل و األداء   ــة العم ــغوط بيئ ــين ض ــال، ب ــن خ ــدت  وم ــارات وج ــل المس ل تحلي
شــر وتــأثير غيــر مبا ،األداءو حيــاة الجــودة  بــينايجــابي  تــأثير مباشــرالدراســة 

مباشـر  الأمـا بالنسـبة للتـأثير غيـر     ، حيـاة البين ضـغوط بيئـة العمـل وجـودة     سلبي 
وأثبتـت هـذه الدراسـة تنـامي هـذه      ، ابين ضـغوط بيئـة العمـل و األداء فكـان سـلبي     
لصــينية ممــا أدى إلــى تــدهور جــودة الظــاهرة فــي المراكــز الطبيــة واالجتماعيــة ا

  .ذه المراكزفي هلدى هيئة التمريض حياة ال
ــح ــي تناو م يتض ــات الت ــل الدراس ــبق أن ج ــا س ــم ــودة ت ل ــاةج ــل حي  العم

ــا ب ــرات وعالقته ــن المتغي ــة م ــدى مجموع ــن ل ــد م ــعالعدي ــات المجتم ــي و، فئ الت
ــر بالنمــاذج اعتمــدت ــاول جــودة  التنظي ــم تتن ــاة ل ــينغكمت العمــلحي  يــر وســط ب

وعلــى الــرغم مــن ســعي بعــض  .حســب اطــالع الباحــثواألداء  ضــغوط العمــل
الدراسات إلـى الكشـف عـن طبيعـة العالقـات بـين الضـغوط وجـودة حيـاة العمـل           

ــين  ــدى المعلم ــة    . واألداء ل ــور نتيج ــابها القص ــات ش ــذه الدراس ــم ه إال أن معظ
ممـا جعـل   ، فـروض جزئيـة تختـزل العالقـات بـين هـذه المتغيـرات       اعتمادها على 

ــرات  ــذه المتغي ــي له ــذه الدراســات ال تعكــس الســلوك الحقيق ــائج ه ــذا و .نت ــن ه م
مــن  الســلوك الحقيقــي لهــذه المتغيــراتتعــرض ل المنطلــق جــاءت هــذه الدراســة 

الـدور  إضـافة إلـى    ،يجمـع شـتات هـذه الفرضـيات الجزئيـة     نمـوذج   تصـميم خالل 
ــذي  ــي ال ــر هلعب ــودة  متغي ــاة ج ــلحي ــر العم ــين  كمتغي ــيط ب ــغوط وداء األوس ض
ــل ــرات ، العم ــراز دور المتغي ــع إب ــيةم ــرات التنظيم الشخص ــرات والمتغي ــة كمتغي ي
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ـ  الطـرح السـابق يمكننـا صـياغة مشـكلة الدراسـة       وفـي ضـوء   ، ةمعدلة لهذه العالق
  :ةالتالي التالتساؤ شكلالحالية في 

لـدى معلمـي   العمـل  جـودة حيـاة   علـى   العمـل ضـغوط  لمباشـر  يوجد تأثير  هل
  ؟ المدارس االبتدائية

ــل ــأثير  ه ــد ت ــر يوج ــاة لمباش ــودة حي ــلج ــى األداء  العم ــي عل ــدى معلم ل
  ؟لمدارس االبتدائية ا

لــدى معلمــي المــدارس علــى األداء  العمــلضــغوط يوجــد تــأثير مباشــر ل هــل
  ؟االبتدائية 

علـى األداء فـي وجـود جـودة      ضـغوط العمـل  غيـر مباشـر ل   هل يوجـد تـأثير  
  ؟ حياة العمل كمتغير وسيط لدى معلمي المدارس االبتدائية

ــ  ــد ت ــل يوج ــرات ه ــيةأثير للمتغي ــنس( الشخص ــن ،الج ــة ع) والس ــى العالق ل
  ؟ لمعلمي المدارس االبتدائية العملجودة حياة ل الوسيطة

ـ   ــد تـ ــل يوج ــة  ه ــرات التنظيمي ــل (أثير للمتغي ــة العم ــةو، منطق   ،األقدمي
ــوين ــة  ) والتك ــى العالق ــيطةعل ــاة  ل  الوس ــودة حي ــدارس  ج ــي الم ــل لمعلم العم

  ؟االبتدائية 
  :الفرضيات -2

  :األولى الفرضية
  .العمل لدى معلمي المدارس االبتدائيةلى جودة حياة ع ضغوط العمللمباشر  يوجد تأثير

  :الثانية الفرضية
  .لدى معلمي المدارس االبتدائيةعلى األداء  العملجودة حياة لمباشر  يوجد تأثير

  :الثالثة الفرضية
  .لدى معلمي المدارس االبتدائيةعلى األداء  ضغوط العمللمباشر  يوجد تأثير

  :الرابعة الفرضية
على األداء في وجود جودة حياة العمل كمتغير وسيط  ضغوط العمللغير مباشر  يوجد تأثير

  .لدى معلمي المدارس االبتدائية
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  :الخامسة الفرضية
لـدى معلمـي   العمـل  جودة حياة ل الوسيطةعلى العالقة  الشخصيةمتغيرات لل يوجد تأثير

  .المدارس االبتدائية
  :ن هذه الفرضية الفرضيات التاليةعوتتفرع 

  .المدارس االبتدائيةلدى معلمي العمل جودة حياة ل الوسيطةعلى العالقة لجنس ل د تأثيريوج
  .المدارس االبتدائيةلدى معلمي العمل جودة حياة ل الوسيطةعلى العالقة لسن ل يوجد تأثير

  :السادسةالفرضية 
العمـل  جـودة حيـاة   ل الوسـيطة علـى العالقـة    لمتغيـرات التنظيميـة  ل يوجد تـأثير 

  .المدارس االبتدائيةمي لدى معل
  :ن هذه الفرضية الفرضيات التاليةعوتتفرع 

  .المدارس االبتدائيةلدى معلمي العمل جودة حياة ل الوسيطةعلى العالقة  لخبرةل يوجد تأثير
المدارس لدى معلمي العمل جودة حياة ل الوسيطةعلى العالقة  منطقة العملل يوجد تأثير    

  .االبتدائية
  .المدارس االبتدائيةلدى معلمي العمل جودة حياة ل الوسيطةعلى العالقة  لتكوينل ريوجد تأثي    

  :للدراسة  النظريوذج النم -3
  :يتضمن بناء النموذج المقترح الخطوات التالية

والمتغيرات ، تحديد المتغيرات المستقلةوتتضمن هذه الخطوة :  تحديد متغيرات النموذج
  .لمتغيرات المعدلةوا، والمتغيرات الوسيطة، التابعة

  تمثل في ضغوط العمل ي: المستقل المتغير
  تمثل في األداء ي: التابع المتغير
  تمثل في جودة حياة العملي: الوسيط المتغير

والمتغيرات ، )السن،الجنس(تتمثل في المتغيرات الشخصية: المتغيرات المعدلة
  )التكوين، منطقة العمل، األقدمية(التنظيمية

ــادا ــى أد اعتم ــابقة عل ــن بحــوث ودراســات س ــات البحــث م ــدت ، بي ــي أك والت
جـودة حيـاة العمـل     ،ضـغوط العمـل   (متغيـرات الدراسـة   على وجود تـأثيرات بـين   

ــأثيرات التــيو  ،)األداءو بصــورة تفاعليــة فــي نمــوذج واحــد  لــم تتنــاول هــذه الت
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ح هـذا  ااقتـر تـم  بنـاء علـى فرضـيات الدراسـة     و .كما سيتم تناوله في هـذه الدراسـة  
فـي   المتمثلـة  و، )1(الشـكل   الموضـحة فـي   العالقـات  مثـل يالـذي   النظـري وذج النم

، )H1(والـذي يرمـز لـه     العمـل حيـاة  علـى جـودة    ضـغوط العمـل  المباشـر ل  التأثير
والتـأثير   ،)H2(جـودة حيـاة العمـل علـى األداء والـذي يرمـز لـه        لوالتأثير المباشـر  

ــر  ــللالمباش ــغوط العم ــه   ض ــز ل ــذي يرم ــى األداء وال ــأثير و، )H3(عل ــر الت غي
ــى األداء  ضــغوط العمــلمباشــر لال ــه عل ــذي يرمــز ل ــرات ، )H4(وال ــأثير المتغي وت

ــة  الشخصــية ــى العالق ــاة ل الوســيطةعل ــي العمــل جــودة حي ــا ف ــي يرمــز له والت
جــودة حيــاة ل الوســيطةعلــى العالقــة التنظيميــة المتغيــرات تــأثير و، )H5(النمــوذج 

    )H6(والتي يرمز لها في النموذج العمل 

  

  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

   النظريالنموذج  )1(الشكل 
  إعداد الباحث: المصدر

  
  
  

  

H1 H2 

H4 

H5 H6 

 األداء جودة حياة العمل   ضغوط العمل 

مية
نظي
 الت
ات
غير
لمت
ا
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شخ
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يرا
متغ
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  :الدراسة هدفأ -4
يمثــل العالقــات بــين  نظــريللدراســة هــو اختبــار نمــوذج  الــرئيس الهــدف إن

لــدى  وجـودة حيــاة العمـل واألداء   ضــغوط العمـل متغيـرات الدراسـة المتمثلــة فـي    
  :اف الثانوية تتمثل فيإضافة إلى مجموعة من األهد، عينة من المعلمين

لقياس المفاهيم  صالحيتهواختبار مدى  ،الدراسةمتغيرات  حاكيي قياسبناء نموذج  •
  . ةالجزائري البيئة مئيال وذج قياسنم تصميم إلىوصوال ، المرتبطة بالدراسة

 ضغوط العملكمتغير وسيط بين  جودة حياة العملمتكامل لدراسة مفهوم  نموذج تصميم •
 .  ي المدارس االبتدائية في البيئة الجزائريةلمعلم واألداء

معامالت بالنسبة لو، للمتغيرات الكامنة نموذج المتكامل على مستوى التباينالتماثل فحص  •
  .التنظيميةوالمتغيرات ، الشخصيةللمتغيرات وفقا المسار 

  :الدراسة هميةأ -5
تخدام تســاعد الدراســة الحاليــة علــى إثــارة اهتمــام البــاحثين بمــدى أهميــة اســ •

الل خــمــن ، فـي البحــوث والدراسـات   )SEM( بالمعادلـة البنائيــة  النمذجــةتقنيـة  
  .النماذج بأنواعها المختلفة من حيث التصميم وآليات االختبار التعامل مع

ــاة  • ــة مفهــوم جــودة حي ــلحداث ــة،  العم ــة العربي ــا  وفــي البيئ دراســة تأثيراته
ــة بالمؤس ــاد الســلوكية والتنظيمي ــة علــى األبع ــةالمختلف ومنظمــات  ســات التربوي

 .العمل المختلفة
ــال • ــن االنتق ــاذج  م ــر بالنم ــى التنظي ــيات إل ــر بالفرض ــن و، التنظي ــاد ع االبتع

ــدة  ــة المعتم ــة النمطي ــي دراس ــة ف ــية االجتماعي ــاهرة النفس ــي الظ ــوث ف البح
   .و التربوية يةوالدراسات النفس

ــتخدام • ــرات اس ــة  المتغي ــلالثنائي ــة وتحلي ــية اال لدراس ــاهرة النفس ــة الظ جتماعي
ــبح ــرا أص ــدودا أم ــادر مح ــدوث ون ــين الح ــاحثين ب ــنهم الب ــة م ــأن قناع  ب

 . المعقدة النظرية النماذج الختبار كافيةغير  البسيطة التتابعية االرتباطات
  :حدود الدراسة -6

علــى مجموعــة مــن المعلمــين فــي جانبهــا التطبيقـي  أجريـت هــذه الدراســة  
لمديريــة التربيــة لواليــة  اإلداريــةطعــات العــاملين بالمــدارس االبتدائيــة التابعــة للمقا

  .2017إلى شهر مارس  2016الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر غليزان في 
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  :الدراسة محددات -7
ــة  ــائج الدراس ــدد نت ــى    تتح ــرت عل ــي اقتص ــة الت ــة الدراس ــة بعين الحالي

كمـا تتحـدد النتـائج بـأداة القيـاس      ، غليـزان  واليـة تم اختيـارهم مـن    المعلمين الذين
ــا ودالال ــدقها وثباته ــرات أداة    ، ت ص ــن فق ــة ع ــي اإلجاب ــاركين ف ــة المش وبجدي

  .القياس المستخدمة في الدراسة الحالية
  :الدراسة مصطلحاتالتعاريف اإلجرائية ل -8

ــة ــة :النمذج ــل النمذج ــة تمث ــة أو تقني ــدخل أو أو طريق ــلوب م ــي أس ــث ف  البح
التــي  اتالمتغيــر بــين العالقــات وتحــدد تصــف التــي النظريــة للنمــاذج والتحليــل

  .المعالجةوالدراسة ب الباحث يتناولها
ــوذج ــد  :النم ــية كال ــكال الهندس ــى األش ــد عل ــاني يعتم ــل بي ــتطيالت  ئراوتمثي والمس

  .بشتى أنواعهاواألسهم يتم من خاللها وصف العالقات بين المتغيرات 
والتــي يفتــرض أنهــا مجموعــة مــن المتغيــرات المشــاهدة  ميضــ  :القيــاس نمــوذج

ــامن ــر ك ــيس متغي ــان تق ــي نمط ــي وه ــويني وانعكاس ــمح تو، تك ــذه س ــاذج ه النم
تكـوين المتغيـر الكـامن     تقـدير نسـبة مسـاهمة كـل متغيـر مالحـظ فـي       للباحث من 

  . أو ما يسمى بالعامل
ــوذج  ــائيالنم ــ :البن ــن  ميض ــلمجموعــة م ــا العوام ــا بينه ــة فيم ــي ، المرتبط والت

   .بنية المفهوم الذي نريد قياسه توضح
  :)موذج الهجينالن(النموذج المتكامل

ــة     ــة البنائي ــة نمــوذج المعادل ــل، يطلــق علي ــل نمــاذج مــن  مــزيج ويمث التحلي
ــدي ــاملي التوكي ــار، الع ــل المس ــاذج تحلي ــيرو ،ونم ــتخدم لتفس ــي  يس ــات الت العالق

  . هاتعبر عن فرضياتو، الدراسة متغيراتتربط بين 
  :لدى المعلم العملحياة جودة لالتعريف اإلجرائي 

ــودة ي     ــد بج ــاةقص ــا    حي ــوم به ــي تق ــال الت ــاطات واألعم ــك النش ــل تل العم
زيــادة الكفــاءة التنظيميــة وزيــادة الرضــا الــوظيفي المؤسســات التربويــة مــن أجــل 

إجرائيـا بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا       العمـل حيـاة  جـودة  عـن   يعبـر  و. لمعلمينل
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المسـتخدمة فـي هـذه    مـن خـالل اإلجابـة علـى فقـرات أداة القيـاس        المعلمـة /المعلم
  .لدراسةا

  : ضغوط العملالتعريف اإلجرائي ل
ألحـداث  حالـة مـن الشـدة النفسـية ناتجـة عـن مواجهـة المعلـم          ضغوط العمل    

ــى شــعور  ــؤدي إل ــة مزعجــة ت ــة أو بواعــث داخلي ــم خارجي ــد وعــدم  المعل بالتهدي
ــاح ــرو. االرتي ــن  يعب ــلع ــغوط العم ــا   ض ــل عليه ــي يحص ــة الت ــا بالدرج إجرائي

المسـتخدمة فـي هـذه     إلجابـة علـى فقـرات أداة القيـاس    مـن خـالل ا   المعلمـة /المعلم
  .الدراسة

  :المعلم ألداء التعريف اإلجرائي
ــد      ــاألداءيقص ــي ب ــال   ف ــة األعم ــذه الدراس ــةه ــة  المهني ــي والبيداغوجي الت

 يعبـر و، بغـرض تحقيـق األهـداف التربويـة     االبتدائيـة يؤديها المعلـم فـي المـدارس    
ــن األداء ــي يح ع ــة الت ــا بالدرج ــمإجرائي ــا المعل ــل عليه ــة/ص ــالل  المعلم ــن خ م

ــاس  ــرات أداة القي ــى فق ــة عل ــاء ،المســتخدمة فــي هــذه الدراســةاإلجاب إجــراء  أثن
   .الدراسة الميدانية
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 الفصل الثاني
 

  البنائية بالمعادلة النمذجة
  
  النموذج: أوال 
  البنائية بالمعادلة النمذجة: ثانيا 
  األساليب واالختبارات اإلحصائية: ثالثا 
  البنائية المعادالت نماذج: رابعا 
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  :تمهيد
ــث ت   ــرض الباح ــل يع ــذا الفص ــي ه ــة  ف ــة البنائي ــة بالمعادل ــة النمذج قني

ويتنـاول تقنيـة النمذجـة    ، والتصـنيف والبنـاء  النمـاذج مـن حيـث المفهـوم     ف تعريب
بالمعادالت البنائية بـدءا بتعريـف نمـوذج المعادلـة البنائيـة، ثـم التطـرق إلـى أهـم          

ــا ــواع وأنم ــو  أن ــة وه ــي الدراس ــتخدم ف ــوذج المس ــة النم ــاذج وخاص ــذه النم ط ه
، وخطــوات وقواعــد تصــميمه، م عــرض افتراضــاتهالنمــوذج المتكامــل حيــث يــت

األســاليب واالختبــارات اإلحصــائية التــي تســتخدم فــي النمذجــة  إلــىيتطــرق ثــم 
أنـواع النمـاذج فـي     إلـى يتطـرق الباحـث   الفصـل   فـي نهايـة  و، بالمعادلة البنائيـة 

  .جة بالمعادلة البنائيةالنمذ
  :ذجونمال: أوال

ــة       ــة أو عقليـ ــة أو فكريـ ــة ماديـ ــاذج واقعيـ ــون النمـ ــد تكـ قـ
ــية أمــا النمــوذج فــي الدراســات والبحــوث فيمثــل      . )Walliser,1977(.رياض

ويرشــد الباحــث حــول ماهيــة األشــياء التــي ، مجموعــة مــن المفــاهيم المترابطــة
 .)2011،سعد علي(إليها  وطبيعة العالقات التي يمكن النظر، يتم قياسها

، بمـدى واسـع مـن االسـتعمال فـي شـتى العلـوم       النمـوذج  مصـطلح  يتمتـع  
ـ  ر إلـى أي شـيء يتكـون مـن بنـاء مـادي لحالـة علـى شـكل مجموعـة           يفقد يش

  . )Achishtaine ,1975(مجردة من األفكار
 :مفهوم النموذج .1

ــدرج   ــوذج ين ــوم النم ــتعمالنا لمفه ــى أن اس ــة إل ــي البداي ــير ف يجــب أن نش
من معنـى الصـورة المنطبقـة فـي الـذهن عـن موضـوع محـدد وتقـاس عليهـا           ض

ــد    ــا قص ــا عنه ــا أو ابتعاده ــا عليه ــدى انطباقه ــى م ــم عل ــرى للحك األشــياء األخ
  )2018فكروني،(.معرفتها

بنيــة فكريــة تصـورية، يجردهــا العقــل اإلنسـاني مــن كــم هائــل    النمـوذج 
ـ      مـن العالقـات   ا ترتيبـا خاصـا، أو ينسـقها    والتفاصـيل، فيختـار بعضـها ثـم يرتبه

خاصـا؛ بحيـث تصـبح مترابطـة بعضـها بـبعض، ترابطًـا يتميـز باالعتمـاد           تنسيقًا
  ).2013، أحمد إبراهيم خضر (.وتشكل وحدة متماسكة المتبادل
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ــوذج  ــتخدم النم ــة  يس ــرات الدراس ــحة لمتغي ــة واض ــى رؤي ــول عل ، للحص
 ى الدراســات االستكشــافيةمســتوويقــدم إطــار عــام لتحليــل البيانــات ســواء علــى 

  ).Khan,2000.(أو التحليلية
ــات     ــن بيان ــام م ــي لنظ ــاني أو تخطيط ــي أو بي ــل رياض ــالنموذج تمثي       ف

  )Buys ,2007.(واستدالالت للمسلمات الموجودة في النظرية
فالنموذج ليس موجـودا فـي الواقـع وإنمـا يصـاغ نظريـا مـن أجـل تقريـب          

أو مـن أجـل    ،ئص النمـوذج وأبعـاده  الواقع إمـا لغـرض الفهـم مـن خـالل خصـا      
تغيير الواقع في محاولـة لالقتـراب مـن هـذا النمـوذج المثـالي الـذي يحمـل درجـة          

  .)Nieswiadomy,2002(.من الواقعية تجعل تحقيقه ممكنا
  :تعريف النموذج .2

ــذي و للظــاهرةالمبســط  الشــكل إال ال يمثــل النمــوذج غلــب أ فــي  يأخــذال
توابـع تمثـل العالقـة التـي يمكـن قياسـها        أوت متباينـا  أوشـكل معـادالت   األحيان 

ـ    بالظـاهرة  كميا لمختلـف العوامـل التـي لهـا عالقـة      مـن   ةلـذا فقـد وردت مجموع
ـ  فيالتعار خاصـية واحـدة مسـتندة علـى الهـدف       ذج تشـترك جميعهـا فـي   وعن النم

 .لعملية النمذجة األساسي

يعتمد على  م تجريبينه تصميإعلى "لنموذجل هفي تعريف )Britton ,2010("بريتون" يذهب
  "نظرية

لذا فالنموذج عنده هو " معقد تبسيط مفيد لواقع حال"نه إعلى ) Masser("ماسر"فيما يعرفه
  .البحث إلغراضاستعمال  أسهلفهو  وعليه تعقيدا لواقع الحال، األقل المثالية الحالة

صائص تمثيل للحقيقة يسهل ويستقرئ الحاالت ذات الخ بأنه" )Colin("كولين"هويعرف
الحقيقية  نه فكرة تجريبية من الحقيقة تستخدم لربط المفاهيمإ أوالحال الحقيقي  المهمة لواقع

الذي يمكن من فهم الحالة  المستوى إلىالخالفات والصعوبات التي تواجه العالم  يلتقللغرض 
  ." بصورة واضحة

نـه  إللنمـوذج علـى    تعريفـه  فـي  )1999(يـذهب محمـد سـالم الصـفدي     فيمـا 
ــ" ــن خــاللتمثي ــة  ل مبســط للوضــع م ــات رياضــية كمي ــاعد  أوعالق ــة تس بياني

  ." المهتمين على اتخاذ قراراتهم المثالية
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صـياغة المشـكلة بشـكل معـين     "نـه  إمحمـد نـور برهـان علـى      بينما يعرفه
 ." حل لها بالطرق الرياضية إيجاديمكن من 

الحقيقي الذي يقلل  وضعبناء مبسط لل إعادة"نه إعلى  )J.Ratcliffe( "راتكاليف" و يعرفه
  ". لتذليل المصاعب وبشكل كاف إدراكهمن مستوى التعقيد فيه ليستطيع المخطط 

ي أو رياضي أو عرض لفظ"من حيث الشكل بأنه  )2003(عرفه سامية محمد جابروت
وهو تركيب اصطناعي ، بياني لفكرة أو لجانب أو مظهر من مظاهر العالم الذي نعيش فيه

  ."ن لحجة ما أو فرض أو قضية محددةيعبر عن منطق معي
ــث   و ــن حي ــدوي م ــي ب ــد زك ــه أحم ــمونيعرف ــه  المض ــن "بأن ــط م نم

العالقــات المتصــورة أو الملموســة التــي يشــاهدها اإلنســان فــي مالحظتــه للعــالم  
  ."كأنماط السلوك االجتماعي

ــذه  ــالل ه ــن خ ــارم ــة  فيالتع ــىالمترادف ــن المعن ــيلة  يمك ــروج بحص الخ
هـو صـياغة    النمـوذج  إنعلـى حقيقـة واحـدة وهـي      واحدة وبشكل واضـح يرتكـز  

ــة  المســائل ــة الكمي ــل العالق ــع تمث ــات وتواب لمختلــف العوامــل  بمعــادالت ومتباين
بـالطرق   حـل لهـا   إيجـاد بشـكل معـين يمكننـا مـن      بالظـاهرة والظروف المحيطـة  

  .الرياضية المعروفة
  :أهمية النموذج .3

ــ ــا هــو ذجالنموف ــانيإال  م ــل بي ــدفــي شــكل رمــزي  تمثي ــات لتق يم العالق
ــا   ــرض وجودهـ ــي يفتـ ــة التـ ــنع  الكامنـ ــي تصـ ــرات التـ ــين المتغيـ بـ

  .)Gilles,1996 :11(.الظاهرة
جــة أعمــق واشــمل بدر وعليــه فــان النمــوذج يعكــس الواقــع الموضــوعي 

اعتبـرت   والنظريـة ونظـرا للفجـوة الموجـودة بـين الواقـع      .مما يعكسـه اإلحسـاس  
ــذه الفجــوة أ  ــى ه ــالعبور عل ــاذج كجســور تســمح ب ــي،النم ــاء البحــث اإلجرائ  ثن

وتعمــل النمــاذج علــى التعبيــر وتصــوير المفــاهيم المتفاعلــة مــع الواقــع وتمثيلــه 
  .المدروسةأفضل للظواهر   كجزء مبسط للحقيقة تساعد في فهم وضبط

  :في ةوالمتمثل ،النماذجمن خالل الفائدة التي تقدمها  إدراكهافيمكن  النماذج، أهمية أما
ــ   .أ  ــى تعري ــوذج عل ــدرة النم ــكلة ق ــفهاف المش ــ ووص ــكل ال ــا ذبالش ي يجعله

  مبسطة ومستندة في ذلك على نظرية لتسهيل تصوير الوقع الحقيقي
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التــي تحــدد مــدى  والعوامــلف علــى القيــود إمكانيــة النمــوذج فــي التعــر  .ب 
  .لمشكلةلالحلول المكونة 

ــوذج  .ج  ــتطيع النم ــى   يس ــرف عل ــالل التع ــن خ ــتقبل م ــروف المس ــؤ بظ التنب
  .الحالية الظواهر

  :النماذجصنيف ت  -4
 المهمــة إلـى مختلفـة طبقـا    متطلبـات تحقيــق مـن  اسـتخدام النمـاذج    يسـمح 

 مختلفـة لهـذه النمـاذج    أنـواع التمييـز بـين    إلـى يـدفعنا  ممـا  ، فيها المراد استخدامه
ــال الظــاهرةيمكــن تصــنيف النمــاذج بطــرق مختلفــة حســب  أخــرىوبعبــارة  ي ت

تــي يســتند عليهــا وعلــى هــذا النمــوذج والمهمــة المســندة لــه والنظريــة اليمثلهــا 
  :النماذج إلى )2017(محمد الفاتحيصنف  األساس

نماذج وصفية ونماذج  إلىبموجبه النماذج قسم نتالذي  :حسب أغراضهاالتصنيف  -1.4
  .)نماذج األمثلة(معيارية

مادية أو  ةطبيعينماذج الذي بموجبه تقسم النماذج إلى : حسب درجة التجريدالتصنيف  -2.4
  .يانية أو تخطيطيه ونماذج رياضيةبونماذج 

والنماذج  المؤكدةالنماذج  إلىالذي بموجبه تقسم النماذج : حسب طبيعتهاتصنيف ال -3.4
  .االحتمالية

نماذج ساكنة ونماذج  إلى قسم بموجبهنالذي ت :التصنيف حسب سلوك خصائصها -4.4
  .ديناميكية

  :النماذجبناء  - 5
والبحوث في مجال العلوم االجتماعية وعلم  دراساتالجوهر  عملية بناء النموذج تمثل

 عادالت ومتباينات تمكنشكل مفي  ،بالظاهرة ر الظروف والعوامل المحيطةتصو ألنها ،النفس
تتميز عن بعضها البعض  مما يجعلها ،الرياضية حل لهذه المشاكل بالطرق إيجادمن  الباحث

وعليه فان تصميم النموذج  ،ابعة الظاهرةالستفادة منها في متبقدر تمثيلها للحقيقة ودرجة ا
على  هأن )Baumol,1998( "بايمول" عن )1998(ويذكر مصطفى الكيالني، علميحتاج إلى مهارة و

باني النموذج أن يتوخى فيه تبسيط الحقائق لكي يسمح بإمكانية التحليل المنظم للظاهرة 
  :اليةالمدروسة ومنه فان عملية بناء النموذج تتطلب الخطوات الت
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  تحديد المتغيرات األساسية التي يجب االعتماد عليها في بناء النموذج  .أ 
  .تحديد المتغيرات التي يجب إبعادها من النموذج  .ب 
  .تحديد الفروض التي يجب وضعها لتحكم العالقات بين المتغيرات  .ج 
  .تحديد الصورة التي يصاغ فيها النموذج  .د 

  :بالمعادلة البنائية النمذجة: ثانيا
ــة بنمذجــة ال فــي وجــود يرجــع الفضــل ــةالمعادل ــن  البنائي ــد م ــى العدي إل

والتـي ترتكـز علـى محـورين     ، األبحاث التي أجريـت فـي مطلـع القـرن العشـرين     
ــيين ــه  ، أساسـ ــاء بـ ــذي جـ ــور الـ ــي التصـ ــل األول فـ ــبيرمان"يتمثـ  "سـ

)1904Spearman , ( ــة ــرات الكامن ــوم المتغي ــل  ، لمفه ــي تحلي ــل ف ــاني فيتمث ــا الث أم
ــة  ــات البنائي ــد العالق ــى ي ــرت عل ــذي ظه ــت"ال ــرق ،  Wright,1960)( "راي ــا ط أم
ــاذج  ــدير النم ــة  تق ــاءت البنائي ــة  ج ــل    نتيج ــود ك ــن لجه ــكوك"  م  "جورس

),1970  Jöreskog( ،"و ود" )Wold ,1973(.  
ــر ــة بنمذجــة ال تعتب ــةالمعادل ــة تقني ــى  البنائي ــل عل ــرات تعم ــددة المتغي متع

ــرات   ــن المتغي ــة م ــين مجموع ــات ب ــير العالق ــىو. )Byrne,2010(تفس ــد عل  تعتم
ــن  ــة م ــاليبمجموع ــائية األس ــدار   اإلحص ــل االنح ــل تحلي ــرات مث ــددة المتغي متع

ــدد ــي المتع ــار ،الخط ــل المس ــل، وتحلي ــاملي والتحلي ــدي الع ــر و ،التوكي ــن تعتب م
ــديرالباحــث فــي  ســاعدالتــي ت جعــةناال قطــرال ــاء  المتغيــرمســاهمة  تق فــي بن
بـين   العالقـات كثـر فاعليـة للتحقـق مـن     وتمثـل الطريقـة األ   ،لمفهوم أو النظريـة ا

 بــين المتغيــرات المســتقلة اتومــن ثــم تقــدير العالقــ ،المتغيــرات مــن مجموعــة
التــي  ،النمــاذج النظريــة لتحقــق مــنا و يســتطيع مــن خاللهــا الباحــث ،والتابعــة
ــميم تســمح  ــه بتص ــرات ل ــق بمتغي ــات تتعل ــدة لبيان ــاذج معق ــددة نم ــز ، متع وتتمي

  : ثالثة خصائص أساسيةئية بالنمذجة بالمعادلة البنا
  .تمثيل نظرية من حيث العالقات بين المتغيرات  .أ 
   .التعبير عن العالقات بين المتغيرات باستخدام قواعد الجبر الصريحة  .ب 
تشكل مخططًا تقييديا محددا على البيانات الفعلية المتوافقة مع النموذج، وبالتالي   .ج 

  (Johen J. McArdle&John R. Nesselroade,2014,p 28) . النظرية
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ــبحت  ــة  أص ــرق الفعال ــن الط ــة م ــة البنائي ــة بالمعادل ــل  النمذج ــي تحلي ف
ــرات ــددة المتغي ــي   المتع ــل الت ــوة التحلي ــك بســبب ق ــة وذل ــوم االجتماعي ــي العل ف

ــرووفرهــا، ت ــة تعتب ــة تحليلي ــة  طريق ــةدقيق تعتمــد  ،الدراســة أســئلةعلــى  لإلجاب
الخطـوة األولــى فــي  تتمثــل  ،نخطــوتين مهمتـي علــى  النمذجـة بالمعادلــة البنائيـة   

ــيم أو ــوذج تقي ــالحية النم ــد ص ــة  وذ ،تأكي ــودة المطابق ــيم ج ــالل تقي ــن خ ــك م ل
 يـتم و ،أدلـة محـددة لصـالحية بنـاء النمـوذج     واختبـاره مـن خـالل     لنموذج القياس

ــديواســتخدام التحليــل العــاملي الت ــارال كي التــي تحــدد سلســلة مــن  لنظريــةا ختب
ــات ــ العالق ــرات الكامن ــين المتغي ــا التــي مــن خالل و ،ة والمتغيــرات المالحظــةب ه

ــر كيفن ــةفس ــة  ي ــرات الكامن ــة للمتغي ــرات المالحظ ــل المتغي ــوفر  ،تمثي ــدما ي عن
ـ هـذا  و ،مطابقة جيـدة ويثبـت صـالحية البنـاء    النموذج  أمـا   ،النظريـة  صـدق دعم ي

تحلـيالت  تـتم عـن طريـق     ،البنائيـة  النمـاذج اختبـار  الخطوة الثانية والمتمثلـة فـي   
وتقــدير القــيم المفــردة  تقيــيم عــن طريــقللنمــوذج البنــائي  اإلحصــائيةالمطابقــة 

 . الفرضيات والنماذج النظرية من اجل اختبار
 النظريـة  النمـاذج  الختبـار  بحثيـة  البنائيـة تقنيـة   بالمعادلـة  تعتبـر النمذجـة  

 يمكـن  كظـاهرة  الدراسـة  موضـع  إلـى المشـكلة   مـن خاللهـا النظـر    يتم حيث ،كميا
 مـن  مجموعـة  يتضـمن  نمـوذج لقياسـها   بنـاء  خـالل  مـن  ميـا ك وتحديـدها  قياسها

 النظــري للبيانــات النمــوذج مالئمــة مــدى واختبــار عليــه، الدالــة المؤشــرات
 اإلحصـائية  األسـاليب  مـن  مجموعـة  خـالل  مـن  المسـتمدة مـن عينـة الدراسـة     

 وقـد  )وتحليـل االنحـدار   ،وتحليـل المسـار   ،التحليـل العـاملي التوكيـدي   ( المتقدمـة 
 لكـل  يكـون  حيـث  ،قيـاس  نمـوذج  مـن  أكثـر  علـى  البنائيـة  بالمعادلة مذجةالن تعتمد

بـين المتغيـرات    العالقـات  تحديـد  بعمليـة  ويبـدأ  لقياسـه،  مسـتقل  نمـوذج  ظـاهرة 
وبنـاء   ،النفسـية االجتماعيـة   الظـاهرة  واقـع  يحـاكي  تفسـير  إلـى  وصـوال  المتعددة

 التربويـة الدراسـات النفسـية و   فـي  النمذجـة  أهميـة  إيضـاح  يمكـن  سـبق  مـا  على
 مـن  كثيـر  فـي  تقتضـي  التـي  النفسـية االجتماعيـة   لظـواهر ا طبيعـة  مـن  انطالقـا 
 بدقـة  معهـا  دراسـتها والتعامـل   تسـهيل  أجـل  مـن  المختلفـة  النمـاذج  بنـاء  األحيان

 فعالـة  كتقنيـة البنائيـة   بالمعادلـة  النمذجـة  تظهـر  اإلطـار  هـذا  وفـي  ،وموضوعية
  .ماعية النفسية االجت الظواهر العديد من في معالجة
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  :للنمذجة اإلبستيمولوجي األساس -1
يـتم مـن خاللـه مراجعـة مجموعـة مـن       ، نشـاطا مكثفـا   فلسفة العلـوم تشهد 

مفــاهيم ال تـداول  إن .المعرفــة العلميـة  تكـون شـروط  أجـل مراجعــة   مـن المفـاهيم  
ــدة وال ــتحدثة الجدي ــن   أصــبحمس ــوم م ــا تعيشــه العل ــة نظــرا لم ــرورة معرفي ض

  )2014،طریف(. رفيةالمع المجاالتتحوالت في شتى 
ــتيمولوجي للنمذجــة،   ــن األســاس اإلبس ــبإن التســاؤل ع ــدوافع  يجي عــن ال

 ،بمـا هـي السـمة المميـزة للبحـث العلمـي مـن ناحيـة         ،فكرة النمذجـة  أوجدتالتي 
  . لنمذجةا اتمنظور إفرازمن وعن طبيعة المعرفة العلمية 

مـن أزمـة   ، ومـا تولـد عنهـا    العلـوم التجريبيـة  يبدو أن أزمة الحتميـة فـي   
ــم بمــا هــو خطــاب  ختترســالتــي  األفكــاروتهــاوي  ،اليقــين العلمــي عــن العل

وتــأرجح  ،ضــوعيةالمو و الصــوريةوتــأرجح العلــم بــين  ،تفســيري كلــي ومطلــق
ــة والصــالحية ظهــور علــوم أخــرى أنتجتهــا التطــورات  و ،الحقيقــة بــين المطابق

ذلك النمذجــة مراجعــة تصــورنا للمعرفــة العلميــة لتكــون بــ أدت إلــى، االجتماعيــة
   ).2002،الجابري(. المعرفةبهذه لتجاوز الشك الذي أصبح يحيط األمثل الحل 

إن النظر إلـى النمذجـة بمـا هـي تجـاوز للتمشـي المنهجـي فـي العقالنيـة          
 تهـا الكالسيكية يعنـي فيمـا يعنيـه تغيـر نظرتنـا للمعرفـة العلميـة ذاتهـا فـي عالق         

ــالواقع ــة ب ــاوزا للعالق ــة تج ــرض النمذج ــع،   ، إذ تفت ــم والواق ــين العل ــة ب التقليدي
  .وإقامة عالقـة جديـدة ال يمكـن أن تفهـم إال علـى أسـاس تحديـد منزلـة المعرفـة         

)Armatte ,2005.(  
ــاذج    ــاج النم ــمح بإنت ــذي يس ــي ال ــار اإلجرائ ــة المس ــل النمذج ــي تمث والت

ــاعتبرن ــائل  أدوات ه ــةلووس ــرض المعرف ــث  ،ع ــى  حي ــاذج عل ــذه النم ــل ه تعم
ــار  ــوير اإلط ــائيتط ــة البن ــا  ، للمعرف ــن جانبه ــة م ــال المعرف ــمح بانتق ــا تس كم

ــواقعي  ــب ال ــى الجان ــوري إل ــاف ،الص ــا النم ــيذج م ــع  ه ــي لواق ــل جزئ إال تمثي
علـى نمـوذج   مـن أجـل الحصـول     ،نختار منهـا مـا هـو أفضـل وأنسـب     ، الظاهرة

  )2009أحمد المتولي،. (في جزئية كبيرة يطابق الواقع
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 : النمذجة بالمعادلة البنائية مفهوم -2
    :يلي ما التعارف هذه أبرز ومن األدبيات في البنائية بالمعادلة النمذجة تعريفات تتعدد

ــين       " ــات ب ــن العالق ــروض ع ــار الف ــامل الختب ــائي ش ــدخل إحص م
  .)Hoyle,1995 :p21 (" والمتغيرات المالحظة الكامنة المتغيرات
ن المتغيرات بي العالقات تحدد التي النماذج واختبار وتحليل لتقدير يستخدم مدخل"

 الكامنة بين المتغيرات العالقات عن الفروض الختبار الشامل المدخل اإلحصائي وتعتبر
  .)Maccallum & Austin,2000 :p202( ."المشاهدة والمتغيرات

جملة طرق أو إستراتيجيات إحصائية متقدمة في تحليل البيانات بهدف اختبار صحة "
  ).115: 2012،تيغزة( ". رضها الباحثشبكة العالقات بين المتغيرات التي يفت

 تمثــل البنائيــة بالمعادلــة النمذجــة أن الســابقة التعريفــات مــن يتضــح
 النظريـة  للنمـاذج  والتحليـل  البحـث  فـي  أو أسـلوب  أو مـدخل  طريقـة  أو منهجيـة 

الدراسـة  ب يتناولهـا الباحـث   التـي  المتغيـرات  بـين  العالقـات  وتحـدد  تصـف  التـي 
  .المعالجةو

 لتحليــلف النمذجــة بالمعادلــة البنائيــة علــى أنهــا تقنيــة حــث فيعــراأمــا الب
ــددة   ــرات المتع ــين المتغي ــات ب ــن    ،العالق ــة م ــين مجموع ــع ب ــاليبتجم  األس

 العــاملي متعــددة المتغيــرات مثــل تحليــل االنحــدار المتعــدد والتحليــل اإلحصــائية
 .التوكيدي وتحليل المسار

 الســتعمال األساســية الركــائز أهــم هــي البــرامج الحاســوبية أن ورغـم 
 المنطلـق  همـا  النمـاذج  وبنـاء  البحـث  إال أن نظريـة  البنائيـة  المعادلـة  نمـاذج 
 .النماذج النظرية المختلفة واختبار المشكالت وبحث لمعالجة األساسي

 العالقــات لتمثيــل مختلفــة أنماطــا البنائيــة بالمعادلـة  النمذجـة  وتسـتخدم 
 الباحــث، ترضــهيف الــذي النظــري للنمــوذج الكمــي االختبــار بهــدف إجــراء

ــورة ــر وبص ــاذج أكث ــإن النم ــدا ف ــة تحدي ــة النظري ــن المتنوع ــا يمك  اختباره
بنـاء المفـاهيم مـن     يـة كيف حـدد ت التـي  البنائيـة  بالمعادلـة  النمذجـة  تقنيـة  باستخدام

  .المتغيرات من مجموعة خالل
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  :البنائية بالمعادلة النمذجة أهداف -3
تبــار مــا إذا كانــت اخهو البنائيــة بالمعادلــة النمذجــة مــن بــين أهــداف

ـ المسـتند إلـى    النموذجبيانات العينة تؤيد   تأييـد  فيـه  يـتم  الـذي  المـدى  ، أي ةنظري
تطـوير  للبـاحثين  كمـا تتـيح هـذه التقنيـة      العينـة،  بيانـات  بواسـطة  النظري النموذج

 سـبق  مـا  علـى  وتأسيسـا  .النماذج النظرية مـن خـالل بنـاء نمـاذج أكثـر تعقيـدا      
  :على النحو التالي البنائية بالمعادلة النمذجةأهداف  تحديد يمكن

 .للمفاهيمالتحقق من صدق البنية العاملية  -
 .مباشرة بين المتغيراتالغير التأثيرات المباشرة والتأثيرات دراسة  -
  .المقارنة بين النماذج -

  :البنائية بالمعادلة لنمذجةار تطو -4
( نقـــال عـــن شـــوماخر ولومـــاكس )16ص : 2007(يـــذكر الهنـــداوي 

Schumacker&Lomax  (      ــاء ــة ج ــة البنائي ــة بالمعادل ــور النمذج ــأن تط ــة ب نتيج
ــاليب ــور األس ــائية لتط ــل اإلحص ــة تحلي ــدار الثالث ــل ،االنح ــار وتحلي  ،المس

 الـذي  الخطـي  االنحـدار  األول األسـلوب  يتضـمن حيـث    .العـاملي  والتحليـل 
ــتخدم ــل يس ــاط معام ــك االرتب ــات ومح ــغرى المربع ــاب الص  األوزان لحس

ـ  االنحداريـة،  إليجـاد   بيرسـون  كـارل  جهـود  نتيجـة  هـذا األسـلوب   ظهـرت  دوق
 وعليـه  ،بـين متغيـرين   للعالقـة  مؤشـرا  قـدمت  والتـي  االرتبـاط  معامـل  معادلـة 

 بمعلومـة  )ص(المشـاهد  التـابع  المتغيـر  بـدرجات  إمكانيـة التنبـؤ   االنحـدار  يتـيح 
 مجمـوع  تقلـل  التـي  )س(المتغيـرات المسـتقلة    لمجموعـة مـن   االنحـداري  الـوزن 

  .البواقي قيم تمربعا
ــة فــي مجــال اإلحصــاء  )Wright ,1921( "ســويل رايــت"أحــدث  ــزة نوعي قف

ــل    ــة معام ــده لقيم ــببية وتحدي ــاط والس ــول االرتب ــه ح ــدما نشــر بحث النظــري عن
المسار الذي يدل علـى األثـر المباشـر للعالقـة بـين السـبب والنتيجـة معتمـدا فـي          

  .ذلك على االنحدار الخطي واالرتباط الجزئي
ــتخدم ــارلز "اس ــبيرمان تش ــل )spearman,1904( "س ــاط معام ــد االرتب  لتحدي

 وقـد  العامليـة،  البنيـة  إليجـاد  وذلـك  معـا  تتجمـع  أو التـي  المرتبطـة  العبـارات 
 معـا  تجمعـت  أو مفـردات  ارتبطـت مجموعـة   لـو  أنـه  هـي  األساسـية  فكرته كانت
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 تتجمـع لتعبـر عـن    العبـارات  مـن  المجموعـة  هـذه  علـى  األفـراد  اسـتجابات  فإن
 يعتبــر وبــذلك ،البنيــة تتضــمن أو تحــدد أو تقــيس أن يمكــن التــي درجــةال

 لبنيـة  تحديـده  عنـد  وذلـك  العـاملي  التحليـل  مـن اسـتخدم أسـلوب    أول سـبيرمان 
  .الذكاء لنظرية العاملين

العاملي  التحليل الوصول لمصطلحإلى ) Anderson,1956( "أندرسون" جهود أثمرت
في  حـدث التوكيدي العاملي التحليل اال لطريقةاكتمـ األكثر أن التطور إال التوكيدي
 التحليل عن مقال له أول الذي نشر )Jöreskog 1969,( "جورسكوج"كارل  يد على الستينيات

  ).16ص: 2007،الهنداوي(.التوكيدي العاملي
         ، Keesing نجكس و ،Wiley يد ويلي علىظهرت  البنائية بالمعادلة فكرة النمذجة

  (JKW) بالحروف األولى ألسمائهم هذه المنهجية وعرفت 1973 عام في Jöreskog وجورسكوج
)Stevens ,2009 :p9 .(  

 الخطية البنائية باسم العالقة تعرف أصبحت اآلن أنهاب )17ص: 2007( و يذكر الهنداوي

)LISREL( فان تيلو يد إلجرائها على كومبيوتر ظهور أول برنامج مع Van Thillo عمل الذي 
  .المصفوفة األوامر لغة لخدمة االختبارات التربوية باستخدام  برنامجالتطوير  على

ــد  ــد وج ــر"وق ــأن   (herzberger , 2003 :p 37) هرزبرج ــددب ــاالت ع  المق
 350 إلــى 1994مقــال فــي ســنة  150تزايـدت مــن  قــد  الـدوريات  فــي المنشـورة 

 ةالنمذجــ فــي المتخصصــة المجــالت عــدد كمــا تزايــد،  2001مقــال فــي ســنة 
  .2001في سنة مجلة  200 إلى 1994نة في سمجلة  100من ، وبحوثها

  :بالمعادلة البنائية النمذجةمجاالت استخدام  -5
 .علم النفس ميدان في البنائية بالمعادلة النمذجة - 1.5

ــوع تتعــدد ــة النمذجــة اســتخدام مجــاالت وتتن ــة بالمعادل ــم  فــي البنائي عل
 :التالي النحو لىع االستخدام مجاالت إيجاز أبرز ويمكن النفس

النفسية بنية المفاهيم  صدق من التحقق في البنائية بالمعادلة النمذجة استخدام يمكن -أ
 خالل من وذلك والقياس، بالدراسة علم النفس وعلوم التربية يتناولها باحثو التيوالتربوية 

 .النمذجة إلجراء المناسبة البرامج البنية واختباره بأحد قياس نموذج تحديد
ــار -ب ــة للظــواه اختب ــاذج البنائي ــة، رالنم ــا النفســية االجتماعي ــو ومم  ه

 أو بشـكل  معالجتهـا  النفسـية االجتماعيـة يمكـن    الظـواهر  جميـع  أن بالـذكر  جـدير 
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 أدوات الباحـث مـن اسـتخدام    يـتمكن  أن شـريطة  المـدخل  هـذا  خـالل  مـن  بـآخر 
  .ياكم معها التعامل يمكن حتى لتقديرها صادقة مؤشرات و لقياسها دقيقة

أو مــن ، بنــاء علــى نمــاذج موجــودة يــتم تطويرهــا تطــوير النظريــات -ج
   .خالل استحداث نماذج جديدة بناء على اطر نظرية

 :النمذجة تطبيقأهمية  - 2.5
 البنائية بالمعادلة النمذجة استخدام في المزايا من العديد )26ص:2007(الهنداوييحدد 

  : يلي ما من أهمها عموما
 متغيـرات  مـع  التعامـل  مـن  بـدال  شـاملة  بصـورة  جالنمـاذ  باختبـار  تسمح  •

  .بشكل منفرد النموذج
متغيـر   لكـل  المتعـددة  المؤشـرات  وجـود  خـالل  مـن  القيـاس  خطـأ  تخفيض •

 .التوكيدي العاملي التحليل استخدام مع كامن خاصة
ــة • ــار إمكاني ــاذج اختب ــي النم ــمن الت ــد تتض ــن العدي ــرات م ــة، المتغي  التابع

 .والتابعة المستقلة متغيراتال بين الوسيطة والمتغيرات
رياض  وفقا لما ذكره البنائية بالمعادلة النمذجة تقنية استخدامويمكن تلخيص مزايا    

 :بما يلي )26ص:2007(الهنداوي و، )17- 16ص:2016(عيشوش
 ،والمتغيرات الظواهر تكميم خالل الظواهر من معالجة في الواقعية من المزيد تحقيق •

 .ذه الظواهره قياس صدق من والتأكد
ــة • ــؤ إمكاني ــتقبلب التنب ــواهر مس ــن الظ ــالل م ــد خ ــة األوزان تحدي  االنحداري

 .عليها للمتغيرات المؤثرة
ــوير • ــي تط ــات ف ــاالت النظري ــة المج ــاء المختلق ــى بن ــاذج عل ــة النم  البنائي

 .للمتغيرات في أوضاع مختلفة
 :البنائية بالمعادلة النمذجة منهجية في األساسية المفاهيم -6

ــد ــذكر الهن ــأن )26ص:2007(اويي ــة ب ــة للنمذج ــة بالمعادل ــاهيم البنائي  مف
 التقنيـة،  هـذه  اسـتخدام  فـي  الشـروع  قبـل  بهـا  اإللمـام  الباحـث  على ينبغي أساسية

 المتغيـرات  وطبيعـة  ،النمـوذج  مفهـوم  يـدرك  أن المبتـدئ  الباحـث  علـى  فينبغـي 
 وأنمـاط  النمـوذج،  رسـم  فـي  المسـتخدمة  واألشـكال  األسـهم  ومعـاني  النمذجـة  في

 االنحـدار،  نمـاذج  خـاص  نحـو  وعلـى  النمذجـة  تختبرهـا  التـي  النمـاذج األساسـية  
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 نحـو  علـى  الـثالث  األنمـاط  هـذه  إن العامليـة حيـث   والنمـاذج  المسـار،  ونمـاذج 
 .البحثية المنهجية ههذ لفهم هاما أساسا تمثل خاص

  :  البنائية بالمعادلة النمذجة في واألشكال الرموز - 1.6
ــة  ــى دالل ــاع عل ــبه إجم ــد ش ــوم  يوج ــي الرس ــتعملة ف ــوز المس ــكال و الرم  األش

ــوز   ــكال و الرم ــذه األش ــم ه ــارئ فه ــنى للق ــى يتس ــة، وحت ــنعرض، التخطيطي  س
  .نموذج لهذا العرض

  :األشكال-أ
تدل األشكال المستطيلة على المتغيرات المقاسة أو المالحظة أو المؤشرات، وقد تكون 

على  ةوتدل األشكال البيضاوي، و بنودالمؤشرات، أو المتغيرات المقاسة أو المالحظة فقرات أ
أما ، مباشرة أو قياسها يتم مشاهدتها ال التي المتغيراتوتمثل  المتغيرات الكامنة أو العوامل

وتدل على البواقي ، األشكال الدائرية فتدل على أخطاء القياس بالنسبة للمتغيرات المالحظة
تغير المستقل الذي ينطلق منه السهم على ويدل السهم على اثر الم، بالنسبة للمتغيرات الكامنة

المتغير التابع الذي ينتهي عنده السهم، أما الخط المنحني الذي ينتهي بسهمين فيدل على عالقة 
  .االرتباط بين متغيرين

  
  األشكال والرموز المستخدمة في نماذج المعادلة البنائية )2(الشكل

   :الرموز-ب
ξ التيني كسي ال متغير خارجي يرمز له بالحرف)Ksi (  
η تا الالتيني  إ اخلي يرمز له بالحرفمتغير د)Eta   (  
x   فبالمتغير الخارجي  يرمز له بالحرمتعلق متغير مقاس)x(  

λ 

λ 
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y  بالمتغير الداخلي  يرمز له بالحرف متعلقمتغير مقاس )y(  
δ  خطأ قياس متعلق بالمتغير المقاسX الالتيني دلتا  له بالحرف يرمز)Delta (  
ε  خطأ قياس متعلق بالمتغير المقاسY  بسلون الالتيني  إ يرمز له بالحرف)epsilon(  
ζ خطأ بناء متعلق بالمتغير الداخلي)η(  الالتيني  زيتا  يرمز له بالحرف)Zeta (  

φ  الالتيني  فاي  يرمز له بالحرفمعامل التباين بين المتغيرين الخارجيين)Phi (  
β  الالتيني بيتا يرمز له بالحرفمعامل المسار بين متغيرين )Beta (  
λ داالمالالتيني  فيرمز له بالحر  لهعلى عامالمتغير المقاس بع شت )Lambda(  
 

  (Johen J. McArdle&John R. Nesselroade,2014,p 41)المصدر                    
 

  :البنائية بالمعادلة النمذجة في المتغيرات - 2.6

  
  البنائية بالمعادلة مذجةالن في المتغيرات )3(الشكل

  :المتغيرات .1.2.6
   :الكامنة المتغيرات-أ

هي بأنها " )Bollon ,2002 :p607(بولون عن  نقال )19ص: 2007(يذكر الهنداوي
  ".البنى االفتراضية أو المشاهدة غير المتغيرات أو العوامل المقاسة أو غير المتغيرات

والتي ال يتم مالحظة الغير  المتغيرات الكامنة بالمتغيرات) 9ص:2013(حجاج يسمي
 قياسها بالطريقة المباشرة ولكن كل متغير منها عبارة عن تجميع بواسطة التحليل العاملي

  .لمجموعة من المتغيرات المالحظة
 قياسها أو يتم مشاهدتها ال التي المتغيرات على أنها)19ص: 2007( الهنداوي يصفها 

 مجموعة عليها بواسطة يستدل مباشر حيث غير بشكل وقياسها مالحظتها يمكن ولكن مباشرة
 باستخدام االختبارات واالستبيانات لقياسها يتم إعدادها التي )المؤشرات( المقاسة المتغيرات من

  .البيانات جمع أدوات من وغيرها
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   :المقاسة المتغيرات-ب
 بأن المتغيرات )Herschberger,2003(نقال عن هرشبارجر )20ص: 2007(يذكر الهنداوي

 لتحديد أو االستدالل على البنية أو المتغيرلالكامنة هي مجموعة من المتغيرات التي تستخدم 
  ".الكامن

ــاج ــذكر حج ــة  ) 9ص: 2013(ي ــرات المالحظ ــأن المتغي ــرات " ب ــي المتغي ه
 ومـن ثـم يمكننـا التعبيـر    ، التي يمكن قياسـها مباشـرة بواسـطة أدوات معـدة لـذلك     

  ". لق عليها مؤشراتكما يمكن أن نط، عنها بدرجات كمية
 مؤشـرا  يمثـل  المشـاهدة  الظـاهرة  المتغيـرات  مـن  متغيـر  كـل  فـإن  وهكذا

 لقيـاس  مختلفـة  أدوات البـاحثون  يسـتخدم  مـا  الكـامن، ولـذلك عـادة    للمتغيـر  واحدا
 لتحقيـق  عليـه،  المتغيـرات المشـاهدة لالسـتدالل    مـن  مجمـوع  أو الكـامن  المتغيـر 

  .قياسه في الدقة من أكبر قدر
    :رات الوسيطةالمتغي -ج

وهـى تلــك المتغيــرات التــي يمــر مــن خاللهــا تــأثير المتغيــرات المســتقلة  
 إلى المتغيـرات التابعـة والمتغيـرات الوسـيطة بالغـة األهميـة فـي تفسـير حـدوث         
 الظواهر االجتماعية إذ قـد يغفـل عنهـا البـاحثون أو قـد ينظـرون إليهـا علـى أنهـا         

  . غيرات التابعةمتغيرات مستقلة الرتباطها المباشر بالمت

  
  )1986(بارون وكيني  تأثيرات المتغير الوسيط )4(الشكل

  :المتغيرات المعدلة -د
 المتغيــر غيــر فــي األثــر الــذي يتركــهتقــد وهــى تلــك المتغيــرات التــي 

يقـرر فيمـا إذا    قـع تحـت سـيطرة الباحـث و    ت وهـى المستقل فـي المتغيـر التـابع،    
  .أم ال اكان من الضروري إدخاله
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  )1986(بارون وكيني  تأثيرات المتغير المعدل )5(الشكل

  :األخطاء - 3.6
  :)Measurment Error(أخطاء القياس  - أ

، ع العامل تفسيره بالنسبة لكل مؤشرباقي التباين الذي لم يستطتمثل هذه األخطاء 
   .المنتظمةوتتألف هذه األخطاء من األخطاء العشوائية واألخطاء 

 : )Residuals(البواقي  - ب
ــة ا ــل قيم ــاين تمث ــر لتب ــاتجمالغي ــر الن ــا   فس ــي يرتكبه ــاء الت ــن ألخط ع

تـي يكـون لهـا تـأثير     الباحث في بنـاء النمـوذج عنـد إغفالـه لـبعض المتغيـرات ال      
  .ها ضمن النموذج وتترك للباحث حرية تمثيلها في النموذجوال يتم احتواؤ

  :البنائية ةمقاربات النمذجة بالمعادل –7
تتطلب كل واحدة منها توفر شروط  عادلة البنائيةتوجد عدة مقاربات في النمذجة بالم

 :ومن بين هذه المقارباتحسب طبيعة البيانات ، معينة
 : )Lisrel( العالقات البنائية الخطية -أ

وتعتمد ، )Karl Joreskog(تم تطويرها على يد كارل جورسكوك ، هي األكثر استخداما
باستخدام تحليل  Covariance Structure Analysisهذه الطريقة على تحليل بنية التباين المشترك 

  .والتحليل العاملي للعالقات بين المتغيرات االنحدارالخطي المتعدد
  : )PLS(المربعات الصغرى الجزئية -ب

 Analysis ofوالتي تركز على تحليل التباين ، )Wold(هذه الطريقة ولد بتطويرقام    

Variance ،الجزئية عات الصغرىتتم عملية التقدير بطريقة المربوPartial Least Squares  ،
واألسلوب ، المتعدد وتتم باستخدام االنحدار، حيث تقسم معلمات النموذج إلى مجموعات جزئية

  .)ACP( وطريقة التحليل بالمكونات الرئيسة، التكراري في تقدير المجموعات الجزئية
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 :البنائية بالمعادلة النمذجة برامج -8
ــامج أن رغــم ــ برن ــان )LISREL(زرل ل ــرامج أول ك ــي الحاســوبية الب  الت

 منـذ  أخـرى  حاسـوبية  بـرامج  تطـورت  قـد  النمذجـة إال أنـه   لمعالجـة  ظهـرت 
 وكـل  ،البـاحثين  أمـام  عديـد متاحـة   بـرامج  توجـد  وحاليـا  ،الثمانينـات  منتصـف 

والتـي   للنمذجـة،  المختلفـة  والتطبيقـات  التنـاول  فـي  متميـزا  أسـلوبا  يقـدم  منهـا 
النمـاذج المناسـبة    وتوليـد  بـل  النمـاذج  واختبـار  تقـدير  عمليـة  فـي  الباحثين تساعد

 لتـدريب  تجريبيـة  نسـخة  توجـد  وعـادة  البحثيـة،  البيانـات   نطبـق علـى  ت التـي  
 ومـن  ،مجانـا  شـبكة االنترنـت   مـن  عليهـا  الحصـول  يمكـن  المبتـدئين  البـاحثين 

   : يلي ما البرامج هذه أشهر
                  CSA(  :  LISREL, EQS, AMOS, MPlus( تحليل بنية التباين المشتركبالنسبة ل

               Pls(:   PLS-Graph, Smart-Pls, VisualPls( الجزئية لمربعات الصغرىلبالنسبة 

 :النمذجة تطبيق إجراءات -9
جانبين هامين بأن النمذجة بالمعادلة البنائية ترتكز على  )Byrne,1998 :p3(ترى بيرن 

  :اإلجراء من
  .ل العالقات السببية من خالل سلسلة من المعادالت البنائيةتمثي -
 .نمذجة هذه المعادالت بشكل تصويري حتى يمكن التصور الذهني لنظرية البحث -

 :بالمعادلة البنائية النمذجةتطبيق  مراحل -10
  :منها تقنية النمذجة بالمعادلة البنائية المرور عبر عدة مراحل نذكر تطبيقيتطلب 

  :النظري النموذج إعداد -1.10
ــابقة   ــات س ــة ودراس ــاذج نظري ــن نم ــوع م ــات الموض ــى أدبي ــادا عل  اعتم

ــر   ــوذج النظ ــميم النم ــث بتص ــوم الباح ــة  و، ييق ــة النمذج ــى تقني ــاد عل باالعتم
بالمعادلة البنائية يـتمكن الباحـث مـن تحديـد طبيعـة المتغيـرات التـي تشـكل بنيـة          

  .تهالنموذج البحثي الذي يعتمده الباحث في دراس
  ):التوصيف( تحديد النموذج  -2.10

ــة، والنمــاذج   ــات، واألطــر النظري ــد النمــوذج توظيــف النظري يقصــد بتحدي
أو ، أو تطــوير النمــاذج، التنظيريــة المناســبة، مــن أجــل دراســة صــالحية النمــاذج



  النمذجة بالمعادلة البنائية                                                                                                    ل الثانيالفص
 

31  
 

 

ــاذج  ــائي للنم ــل البن ــص التماث ــد  ، فح ــة تحدي ــزز عملي ــروري أن تع ــن الض وم
ــوذج،  ــي للنم ــم تخطيط ــوذج برس ــث  النم ــل حي ــى يعم ــي عل ــم التخطيط  الرس

  .باستعمال اإلشكال والرموز العالقات توضيح
  :تعيين النموذج -3.10

ــوذج  ــين النم ــددتعي ــة   يح ــات العين ــي بيان ــوفرة ف ــات المت ــة المعلوم كفاي
النمـوذج   فـإذا افتقـر   ،النمـوذج المفتـرض   لمعـالم للتوصل إلى حـل وحيـد ومحـدد    

غيــر والنمــوذج  معلــم،ومحــددة لكــل إلــى التعيــين يســتحيل تقــدير قيمــة واحــدة 
أكبـر مـن المعلومـات المتاحـة فـي       معالمـه معين هو النموذج الـذي يكـون عـدد    ال

لعـدد   لومـات المتـوفر فـي البيانـات مسـاويا     حجـم المع  أمـا إذا كـان   .بيانات العينة
ــم     ــا حج ــون فيه ــن يك ــة أي ــة ثالث ــاك حال ــين وهن ــوذج مع ــون النم ــالم فيك المع

أكبـر مـن عـدد المعـالم وفـي هـذه الحالـة يـدعى          تلبيانـا المتوفرة في ا تالمعلوما
  .النموذج المتعدي التعيين

  :النموذجتقدير  -4.10
العينــة  بيانــات تأييــد مــدى التأكــد مــنتتطلــب عمليــة تقــدير النمــاذج 

 ،بينهمـا  تبـاين  هنـاك  يكـون  أن يحتمـل  وبـالطبع  المفتـرض،  النظـري  لنمـوذج ل
 والواقـع  النظـري  التصـور  نبـي  تامـة  مطابقـة  توجـد  أن الصـعب  مـن  ألنـه 

 ويــتم تقــدير، باألخطـاء  اصـطالحا  يعـرف  مــا هــو التبــاين الميـداني، وهــذا 
  :بمرحلتينالنموذج من خالل المرور 

 :القياستقدير نموذج  -1.4.10
 تقـدير تتمثـل األولـى فـي     مـرحلتين المـرور عبـر    القيـاس يتطلب تقـدير نمـوذج   

رو  معامــلأو  )CR(بــات المركــب الثثبـات البنيــة العامليــة بطــريقتين عـن طريــق   
البنيـة  ثـم تـأتي مرحلـة التأكـد مـن صـدق        ،لكـل متغيـر كـامن   ) ρ( لجورسكوك

  .العامليعن طريق الصدق  لهذا المتغير العاملية
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   :ثبات البنية العاملية  - 1.1.4.10

   :Composite Reliability الثبات المركب  .أ 
متغيـر مقـاس فـي     علـى مسـاهمات كـل   المركـب  يعتمد في تقـدير الثبـات   

ويـتم حسـابه مـن خـالل     ، الحسـبان قـيم األخطـاء   فـي  تفسير عاملـه مـع األخـذ    
  )Bacon et all,1995 : 96( :الصيغة التالية

 
  مجموع أخطاء القياس    ∑εالتشبعات      مجموع   λ∑    الثبات المركب  CR :حيث

   CR < 0.7 يعتبر الثبات المركب مقبول إذا تجاوزت قيمة المعامل
  )Anderson & Gerbing ,1988 ; Bagozzi & yi,1988(   
 :Weighted Omega معامل اوميجا الموزونة  .ب 

على مساهمات كل متغير مقاس في تفسير معامل اوميجا الموزونة يعتمد في تقدير 
  )Bacon,1995 : 397( :ويتم حسابه من خالل الصيغة التالية ،عامله

  
  

  اومیجا الموزونة  W Ω: حيث

  :ألفا لكرونباخ معامل  .ج 
مـع العلـم بـان     ،التشـبعات خ عـن طريـق   نبـا مكن تقدير معامـل ألفـا لكرو  ي

ويـتم حسـابه مـن خـالل      ،عـدد المتغيـرات المقاسـة   بمعامل ألفـا لكرونبـاخ يتـأثر    
  )Bacon et all,1995 : 396( :الصيغة التالية

 

 
        

    

  تمثل عدد المفردات      k    :حيث
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  : نية العامليةالبصدق  -2.1.4.10
ــوذج       ــرات النم ــدقيق لمتغي ــاس ال ــى القي ــاس عل ــدرة المقي ــل ق ، يمث

ــايرش  ــدق   )Roehrich،34 :1994(روه ــن الص ــب م ــذا الجان ــت ه ــوي تح ، وينض
  .التمايزيالصدق التقاربي والصدق 

  :convergent Validityالتقاربيالصدق   - أ
والتي يجب  ،من خالل فحص تشبعات المؤشراتالصدق التقاربي التحقق من يمكننا 

أن هذه البنية تفسر أكثر  إلىيشير  ألن مربع هذه القيمة 0.708أن يتجاوز متوسط تشبعاتها 
  ) Hair & all, 2017: 111( .من التباین  % 50من

   : باستعمال الصيغة التالية  )AVE( المستخلصمتوسط التباين حساب  يتم

  
  المستخلصمتوسط التباين  AVE: حيث

∑var(ε)       موع تباين أخطاء القياسمج  
 

(Fornell and Larcker, 1981; Chin and Newsted, 1999)        
Gounaris and Dimitriadis, 2003; Hair & all, 2010)(  

 

  :discriminant Validityالتمايزيالصدق   - ب
  : توفر الشروط التالية من خالل التمايزيمن الصدق يمكن التأكد 

التباين األقصى أكبر من مربع  عامللكل  المستخلصين أن تكون قيمة متوسط التبا -
 المستخلصأن تكون قيمة متوسط التباين و، MSV<AVE .مع العوامل األخرىالمشترك 

 .ASV<AVE  .مع العوامل األخرىمربع التباين المشترك أكبر من متوسط لكل عامل 
)Fornell et Larker ,1981 (. 

تشبعات المؤشرات على عاملها  تكون أن،  )Cross Loadings(التشبعات المتقاطعة  بطريقة -
 ) Fornell et Larker ,1981( .على العوامل األخرى اأكبر منه

من القيم الموجودة في الصفوف أكبر  للعوامل االرتباطالقيم القطرية في مصفوفة أن تكون  -
ما ذكره  حسب  واألعمدة ذات الصلة بنفس العامل، وهذا مؤشر آخر يؤكد الصدق التمايزي
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  ،)Barclay&All,1995( "باركالي" و، ) Fornell et Larker ,1981(فورنال والركار كل من

  .)Hulland,1999( "هوالند"و

التبــاين األقصــى ومربــع  )ASV(مربــع التبــاين المشــترك حســاب متوســط  يــتم -
  :باستخدام الصيغة التالية )MSV(المشترك 

MSV= (ϕ)2                ASV= ((ϕ1)2+(ϕ2)2 + … +(ϕn)2  )/n 

  ) Average Variance Extracted( المستخلصمتوسط التباين 

  )Average Shared Square Variance(مربع التباين المشترك متوسط 

  )Maximum Shared Squared Variance(المشترك التباين األقصى مربع 

 :البنائيتقدير النموذج  - 2.4.10

علــى الباحــث فحــص بعــض  البنــائيقبــل الشــروع فــي تقــدير النمــوذج 
  :االفتراضات اإلحصائية التي يجب أن تتوفر في البيانات والمتمثلة في

  Spssبإحدى الطرق المعتمدة من خالل برنامج المفقودة  البياناتمعالجة  •
   .Cook’s distanceأو Mahalanobis distance باستخدام )Outlier( المتطرفةالتخلص من القيم  •
 من خالل فحص قيم التفلطح وااللتواء للبياناتيعي التوزيع الطب •
  )Mardia’s coefficient(عن طريق فحص اعتدالية التوزيع المتعدد  •

من خالل خطوتين تتمثل األولى في تقدير  البنائييتم تقدير النموذج عد عملية الفحص ب
  .المقترحج الفردية للنموذ المعالم أما الثانية فتتعلق بتقدير، المطابقة جودةمؤشرات 

  :المطابقة جودةمؤشرات   .أ 
ــث  ــن ألي باح ــراضال يمك ــع  افت ــا للواق ــابق تمام ــوذج مط ــا ، نم و إنم

وهــذا يعنــي وجــود درجــة مــن ، النمــوذج الــواقعي فــي المجتمــع محكــاةيمكنــه 
 ويمكــن تقــدير درجــة هــذا الخطــأ عــن طريــق، الخطــأ فــي توصــيف النمــوذج

ــاي  ــفوفة التب ــين مص ــاقض ب ــدى التن ــاس م ــرات بقي ــتم  /نالمؤش ــي ي ــاير الت التغ
ــوذج        ــن النم ــة م ــفوفة المستخلص ــة والمص ــات المالحظ ــن البيان ــا م إنتاجه

  .)Gadelrab,2004(.المقترح
ــانم    ــاج غ ــن حج ــل م ــذكر ك ــواورة   ،)99:  2013(ي ــف الش : 2016(ويوس

ــوتي   )105 ــن  تيم ــال ع ــى ) Timoty ,2006(نق ــود ال ــرات  وج ــن مؤش ــة م مجموع
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علــى تحديــد مــدى جــودة النمــوذج  تســاعد الباحــث فــي الحكــمحســن المطابقــة 
ــة  )239-229: 2012(يصــنف  تيغــزة فــي حــين ، المقتــرح مؤشــرات جــودة المطابق

   :مجموعات ثالث إلى
  :المطلقة المطابقةمؤشرات  -1

، حــدد مــدى القبــولفهــي ت، المؤشــرات دليــل القبــول المطلــقتمثــل هــذه 
  :ومن أهمها. حيث تقوم هذه المؤشرات بمطابقة النموذج بشكل عام

  ):2χ(مربع كاي  - 1.1
ــرات   ــهر مؤش ــن أش ــر م ــةيعتب ــرامج   المالئم ــل الب ــها ك ــي تعرض الت

المالحظـة   مصـفوفة التغـاير  اإلحصائية ويعكـس هـذا المؤشـر مـدى التبـاين بـين       
ين المتغيــرات المصــفوفة التــي تقترحهــا العالقــات بــمــن البيانــات الفعليــة وتلــك 

ــري  ــوذج النظ ــي النم ــودة ف ــذا المؤ ،الموج ــز ه ــن  ويتمي ــره م ــن غي ــر ع ش
ــ ــائيةالمؤش ــه اإلحص ــر ، رات بداللت ــائية مؤش ــة اإلحص ــاب الدالل ــان غي ــإذا ك  اف

للحكــم علــى جــودة مطابقــة النمــوذج  فهــو غيــر كــاف، علــى  جــودة المطابقــة
   .)Hair & all ,2010 :644(نظرا لتأثره بحجم العينة 

ــواطن      ــد م ــرى لس ــرات أخ ــع مؤش ــاي م ــع ك ــتعمال مرب ــح باس ينص
ــتخدام ــي اس ــة،   الضــعف ف ــائية بحجــم العين ــه اإلحص ــأثر داللت ــر كت ــذا المؤش ه

فتــرض بحيــث أن أي فــارق طفيــف بــين مصــفوفة التبــاين والتغــاير للنمــوذج الم 
إحصـائيا عنـد اتسـاع حجـم العينـة وهـذا يتنـافى مـع          كـون داال ومصفوفة العينة ي

تتطلــب حجــم عينــة كبيــر، كمــا يؤخــذ علــى  التــياســتعمال المعــادالت البنائيــة 
قيامــه علــى افتــراض وجــود مطابقــة تامــة بــين بيانــات النمــوذج   مربــع كــاي

قـه فـي الواقـع، بينمـا     يالمفترض وبيانات العينـة، وهـو وضـع مثـالي يسـتحيل تحق     
ــة   ــة تقريبي ــراض مطابق ــى افت ــوم عل ــة تق ــر واقعي ، توجــد مؤشــرات أخــرى أكث

مربـع كـي   وهناك العديـد مـن الدراسـات والبحـوث التـي تسـتخدم مسـتوى داللـة         
جودة المطابقـة وهـذا مقبـول فـي حالـة العينـات كبيـرة الحجـم أو عنـدما          كمؤشر ل

ال نرغــب فــي مقارنــة نمــاذج بنائيــة مختلفــة لــنفس البيانــات حيــث تتــأثر هــذه 
ــار بعــض المؤشــرات   ــد وأن يؤخــذ فــي االعتب ــذلك الب ــة ول القيمــة بحجــم العين

  ).115ص: 2011،تيغوة(.هذا المؤشرجانب إلى األخرى لجودة المطابقة 
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مؤشر جودة  منها ،نجد مؤشرات أخرى أثبتت فعاليتها مربع كايإلضافة إلى با
جذر متوسط  ومؤشر ،  (Byrne, 1998) 0.90قيمة هذا المؤشر  تتجاوزعلى أن  )GFI( المطابقة
قيمة  أن تكون يجب والذي) RMR( جذر متوسط البواقي ومؤشر) SRMR( المعياري البواقي

          .لى نموذج جيدعللحصول   0.05 ويفضل أن تقل عنموذج حتى يتم قبول الن  0.10أقل من 
) Hu & Pentler ,1995(.  

  :المتزايدة المطابقةمؤشرات  -2
، أو النموذج المستقلالنموذج المختبر بالنموذج المعدوم  بمقارنةتسمح هذه المؤشرات 

ومن بين والمتمثل في النموذج الذي له عامل واحد مشترك ومقصى من أخطاء القياس 
و مؤشر  )TLI( مؤشر المطابقة المعياري مؤشرات المطابقة المتزايدة التي أثبتت فعاليتها

  .(Byrne, 1994)  ، 0.90قيم هذه المؤشرات  تتجاوزعلى أن  )CFI( المطابقة المقارن

  :لالقتصاد االفتقارمؤشرات  -3
وتقــوم علــى مــدى اقتصــاد النمــوذج فــي عــدد المعــالم الحــرة المســتعملة 

أن يخــل هــذا االقتصــاد بقــدرة النمــوذج المفتــرض علــى  لتمثيــل البيانــات بــدون
ــرات    ــافؤ أداء مؤش ــد تك ــالي عن ــير وبالت ــريين   التفس ــوذجين نظ ــة لنم المطابق

التفسـير يعتبـر    متنافسين، فإن النموذج الـذي يقتصـد فـي عـدد المعـالم الحـرة فـي       
م الحـرة لكونـه   أكثر مطابقة مـن النمـوذج الـذي يسـتعمل عـددا أكبـر مـن المعـال        

 يفتقــر إلــى خاصــية االقتصــاد فــي عــدد المعــالم الحــرة الموظفــة فــي النمــوذج،
  : ومن بين مؤشرات المطابقة المطلقة التي أثبتت فعاليتها

  :(NC)مربع كاي المعياري -1.3
وهو اقل حساسية لحجم العينة ويمثل النسبة بين القيمة المحسوبة لمربع كاي مقسمة 

لتي يمكن حسابها بإيجاد الفرق بين عدد المعلومات التي يوفرها النموذج على درجة الحرية وا
تدل على قبول النموذج  5وإذا كانت أقل من وعدد المعالم التي تحتاج إلى التقدير 

)Schumacker & Lomax, 2004( ،   تدل على أن النموذج مطابق  2ولكن إذا كانت أقل من
  .(Ullman, 2001)و Kline, 1998)(  تماماً للبيانات
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  :المعلوماتمحكات  -4
المعلومات المتسق ومحك ، )AIC( محك المعلومات أليكيكمن محكات المعلومات نجد 

تقوم هذه المحكات على مسلمة تقول بأنه ال يوجد نموذج فريد وإنما حيث  ،)CAIC( أليكيك
  ).126:  2011،تيغزة(.تتسم بصحة أو صدق نسبيعدة نماذج توجد 

 األفضل مقارنة بالنماذج ينالمؤشر ينة الصغرى على هذمالقي موذج ذوالن يعتبر
محك المعلومات  ماستخدا" )Kline,2011( نقال عن )81ص: 2013(يذكر تيغزة حيث ، األخرى
 وذحيث يعتبر النموذج ، ال تجمعها عالقة احتواء للمفاضلة بين النماذج التي )AIC( أليكيك

      .نموذج األفضلال )AIC(األصغر على مؤشر يمةالق
  :الفردية للنموذج المفترض المعالمتقدير  -5

ــل   ــة ينتق ــىبعــد تأكــد الباحــث مــن مؤشــرات جــودة المطابق الخطــوة  إل
ــة للنمــوذج حيــث   ــات الفردي ــة المكون ــويم فعالي ــة فــي تق ــة والمتمثل يحــدد الموالي

 :في تتمثلاالستراتيجيات مجموعة من  )266:  2012(تيغزة 
 إذا كانت تنطوي على شذوذ في إشارتها أو قيمهافحص قيم المعالم   -

 فحص الداللة اإلحصائية لقيم تقدير المعالم -

  ؟ذات مستوى متوقع المعامالتهل  -
 ؟هل اتجاه العالقات تتوافق مع التنظير أم تناقضه -

 فحص الداللة اإلحصائية لقيم تقدير المعالم -

  :تعديل النموذج - 6
مما ، قد ال يحظى النموذج بمؤشرات جودة مطابقة مقبولة )118 :2013(يذكر حجاج غانم       

يدفع المصمم إلى البحث عن خيارات تعديل النموذج للوصول إلى أفضل نموذج يمكن من 
الخطوة النهائية في  بأن ر ولوماكسشوماخ كل من  ويذكر، خالله تحقيق أفضل جودة مطابقة
                 .ليلاح من برنامج التحقترويتم هذا التعديل با، النمذجة هي تعديل النموذج

)Schumacker & Lomax, 2004(  

يرفض النموذج  )Byrn ,2010(نقال عن بيرن  )71: 2016(صحراوي و بوصلب  يذكر
بسبب عدم وقوع ، ويعدل في حالة عدم صحة العالقة المفترضة بين متغيرات النموذج

  .ويتم قبول النموذج في الحالة العكسية ،مؤشرات حسن المطابقة في المدى المالئم لكل منها
  :وجود إختالالت في النموذج نذكر منها  حالةبتعديل النموذج في  ويتم
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المسارات أو العالقات بين األخطاء أو بين العامل  بعض وجود نقص في -أ
  .والمؤشرات المقاسة قد تزيد من قدرة النموذج على التفسير وبالتالي قدرة على المطابقة

بواقي كبيرة بين مصفوفة البيانات للعينة ومصفوفة البيانات المشتقة من  ودوج - ب
  .النموذج مما يدل على التباعد بين المصفوفتين في بعض البرامترات

المؤشرات المالحظة، أو التشبعات،  إتباين خطكدالة الالعالقات غير  وجود بعض -ج
  .القيمتكون دالة لكن منخفضة وفي بعض األحيان 

تختلف استراتيجيات التعديل من حيث طرق تحديد     :استراتيجيات تعديل النموذج -1.6
  .)2018،بشيمحمد ح( .التعديالتاختيار كيفية أخطاء التوصيف، ومن حيث 

    :التعديل بالرجوع إلى الخلف -أ
للبيانات ويرغب الباحث  ايستخدم هذا النوع من التعديل عندما يكون النموذج مطابق 

  .النموذج، من خالل حذف بعض البارامترات في تبسيط
  :  األمامإلى  بالتقدمالتعديل  -ب

يستخدم هذا النوع من التعديل عندما يكون النموذج غير مطابق للبيانات ويرغب 
للبيانات، من خالل تحرير بعض البارامترات المقيدة  االباحث في جعل النموذج مطابق

  .  للحصول على مطابقة جيدة
  :تحديد أخطاء التوصيفطرق  -2.6

  :)Modification Indices(مؤشرات التعديل -1.2.6
هي من أكثر اإلستراتيجيات استخداماً، حيث تبين االنخفاض الممكن في مربع كاي في 

  .مع وضع األولوية في البارامترات التي يتم إضافتها. حالة إضافة بعض البارامترات
  :Lagrange Multiplierاختبار  -2.2.6

  .تبار مدى مساهمة تحرير البارامترات في تحسن مطابقة النموذجاخ
  :البنائية بالمعادلة النمذجة في األساليب اإلحصائية: ثالثا

 :التحليل العاملي -1

حصائي يساعد الباحث في دراسة المتغيرات المختلفة بقصد التحليل العاملى أسلوب إ
ن أي ظاهرة من الظواهر تنتج من أمعروف ، فمن الفيها إرجاعها إلى أهم العوامل التي أثرت

  .)187 : 2006،باهى (.هذه العوامللجميع عدة عوامل كثيرة ، و تعتبر الظاهرة محصلة 
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ــد  ــالح أحم ــرف ص ــة   )492 :2011(يع ــه الطريق ــى أن ــاملي عل ــل الع التحلي
اإلحصائية التـي تعمـل علـى خفـض عـدد المتغيـرات المرتبطـة إلـى عـدد أقـل           

  .سر العالقات بين المتغيراتمن العوامل والتي تف
ــزة    ــرى تيغ ــين ي ــي ح ــاملي  ب  أن ) 17: 2012(ف ــل الع ــعى التحلي ــىيس  إل

يـر المشـاهدة التـي تمثـل تمثـيال      عن عدد صـغير نسـبيا مـن المتغيـرات غ    الكشف 
  .كافيا العالقات البينية بين عدد كبير من المتغيرات المقاسة

  :استخدامات التحليل العاملي -1.1
ــدة   ــاملي ع ــل الع ــن    للتحلي ــر م ــدد الكبي ــض الع ــا خف ــتعماالت منه اس

إضـافة إلـى تقديمـه الـدليل علـى صـدق       ، المتغيرات أو العوامـل إلـى عـدد أقـل    
ــاهيم  ــة للمف ــي العاملي ــ، البن ــال ع ــحة    نفض ــى ص ــة عل ــتعمل للبرهن ــه يس أن

  .النظريات
  :ليل العامليالتحأنواع -2.1

ــاك  ــاملي  هن ــل الع ــن التحلي ــان م ــة  ، نوع ــاف البني ــتم األول باستكش يه
 علـى التأكـد مـن صـحة هـذه البنيـة      فـي حـين يعمـل الثـاني     ، العاملية للمفـاهيم 

  .هاتقديم الدليل على صدقو
ــز ــزة  يمي ــوعي )179 :2012(تيغ ــين الن ــل  ف ،نب ــا بالعوام ــافي يعرفن االستكش

ــل    ــد التحلي ــة بع ــرات المقاس ــة للمتغي ــل   ، الكامن ــة العوام ــد طبيع دون تحدي
أمـا التوكيـدي فيتطلـب تحديـد     ، عامـل والمتغيرات المقاسة التـي تتشـبع علـى كـل     

   .النموذج قبل التحليل
ــانم   ــاج غ ــا حج ــوعي  )15:  2013(أم ــدد ن ــاملي  فيح ــل الع ــن التحلي ن م

ــذي  ،االستكشــافيأحــدهما يســمى التحليــل العــاملي  وهــو النــوع مــن التحليــل ال
ــة المكو   ــرات المالحظ ــدد المتغي ــزال ع ــى اخت ــدف إل ــي  يه ــر الرئيس ــة للمتغي ن

، )عوامــلال(تســمىمــن المتغيــرات إلــى عــدد أقــل  توصــلالموضــوع البحــث، و
  .والتحليل العاملي التوكيدي الذي يؤكد عوامل تم تحديدها مسبقا
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  :االستكشافيالتحليل العاملي  -3.1
مصــفوفة االرتباطــات ولــيس علــى البيانــات  علــىيعتمــد التحليــل العــاملي 

ــام ــ وال ، الخ ــاملي دون ت ــل الع ــراء التحلي ــن إج ــفايمك ــم وفر مواص ــة رغ ت معين
  .ات الخام على هذه المواصفاتتوفر البيان

 فــي االستكشــافيأدوار التحليــل العــاملي   )20: 2012( تيغــزة يلخــص
تتمثل األولى فـي اختـزال تعـدد المتغيـرات المقاسـة إلـى عـدد قليـل مـن           وظيفتين

أمـا الوظيفـة الثانيـة فتتمثـل فـي الكشـف عـن        ، المتغيرات الكامنـة التـي تلخصـها   
  . العاملية الكامنة التي تكمن وراء تعدد المتغيرات المقاسةالبنية 

 شـــتايندولڤديلـــون وعـــن  )15 :2013( يـــذكر حجـــاج غـــانم  
)Dillon&Goldstein ,1984 ( ".ــمح ــاملي  يسـ ــل العـ ــتخدام التحليـ ــافياسـ  االستكشـ

أي فرضــيات نظريــة مســبقة عنــد اســتخدام  إلــىتســتند  لتحليــل البيانــات التــي ال
  .البحث عن بنية تحتية تكمن خلف البيانات إلىفهي تهدف ، التحليل العاملي

إلـــى أن التحليـــل العـــاملي  )20-19ص :1991( ويشـــير صـــفوت فـــرج
حيــث   ،أســلوب يتطلــب شــروطا الســتخدامه ودقــة فــي مراعــاة هــذه الشــروط 

العديـد مـن البـاحثين علـى مجموعـة مـن        باتفـاق ) 3 :2016( يذكر أحمد أبـو فايـد  
  :ذكر من بينهاي، أثناء التحليل العاملياعها اإلجراءات التي يجب إتب

 العـاملي  النمـوذج  هـل  :العوامـل  عـدد  ذلـك  فـي  بمـا  العـاملي  النموذج نوع   .أ 
ــائي أو العامــل أحــادي  العوامــل عــدد يحــدد بحيــث العوامــل أو متعــدد ثن

  .منها يتألف النموذج أن يفترض التي
 فـإذا  ،المفتــرضة  العوامـل  مـن  عامـل  كـل  تقـيس  التـي  المؤشـرات  يحدد  .ب 

ـــرض ــث افت ــا الباح ــا نموذج ــوي عاملي ــى يحت ــاملين عل ــى ،ع  أن بمعن
 عامليـة  بنيـة  مـن  يتكــون  لـه  ينظـر   الـذي  الموضـوع  أن يتصور الباحث

 عاملين، تحتـوي على

ــة علــى عامــل كــل يجــب أن ال يقــل عــدد المؤشــرات التــي تقــيس   .ج   ثالث
تقــل مــن نســبة  األول العامــلوأن تكــون نســبة تشــبعها علــى ، مؤشــرات

 تتشـبع  التـي  المؤشــرات  فـإن  المقابـل  وفـي  ،الثـاني  العامـل  علـى عها تشب
 وفــي ،األول العامــل علــىتقــل مــن نســبة تشــبعها  الثــاني العامــل علــى
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 إجــراء قبــل أي قبليــا، بنــاء العــاملي النظــري النمــوذج بنــاء فــإن الغالــب
 مـا  نـادرا  التوكيـدي،  العـاملي  التحليـل  فـي  الشـأن  كمـا هـو   العاملي التحليل

ــوي ــى يحت ــبعات عل ــة تش ــد متقاطع ــذلك ويقص ــض أن ب ــرات بع  المؤش
  .فقط واحد عامل على تتشبع وال أكثر أو عاملين على تتشبع

ــا يحــدد  .د  ــت إذا م ــي العوامــل كان ــا مرتبطــة حــددها الت ــا فيم ــا أم بينه  أنه
 مرتبطـة  حـددها  التـي  العوامـل  أن الباحـث يفتـرض   نجـد  مـا  وغالبا مستقلة

  .بينها فيما
 العامــل ميقــ لــم الــذي  التبــاين بــاقي وهــو يــاسالق أخطــاء أيضــا يحــدد  .ه 

 هــذه وتتــألف المقاسـة،  مـن مؤشــراته   مؤشــــر لكــل  بالنســبة هبتفسـير 
ـ تظالمن األخطـاء  وأيضـا  العشـوائية  األخطـاء  مـن  األخطـاء   ولــدتها التـي  ةم

 .المستعملة الطريقة طبيعة

  :العوامل استخالصطرق . 1.3.1
ــي  ــتخالص يقتض ــام اس ــل الع ــي التحلي ــل ف ــار العوام ــافي اختي لي االستكش

نـوع التبـاين    أسـاس علـى   هـذه الطـرق  يـتم التمييـز بـين    حيث ،  الطريقة المناسبة
  :الذي يمكن تصنيفه إلى ثالثة أنواع ،المستخدم

  .وينقسم إلى تباين مشترك وتباين فريد :التباين الكلي*
  .)تباين فريد + تباين مشترك= تباين كلي(                   

  ).الفقرات(مثل نسبة التباين الذي تشترك فيه مجموعة من المتغيراتي: مشتركالتباين ال*
التباين الذي ال يشترك فيه المتغير أو الفقرة مع المتغيرات أو الفقرات : الفريدالتباين *

  .ويتقسم إلى تباين خاص وتباين الخطأ، األخرى
  .)تباين الخطأ+ تباين خاص= تباين فريد(                   

  :طرق استخالص العوامل بمايلي )35-34ص :  2012(صنف تيغزة ي
  )PCA(الطريقة التي تستخدم التباين الكلي وهي طريقة المكونات الرئيسية -1
 :الطرق التي تستخدم التباين المشترك ومنها -2

  .)PAF(طريقة المحاور األساسية  -   
  .)ML(ىطريقة االحتمال األقص -   
  .)ULS(غير الموزونة طريقة المربعات الصغرى -   
  .)GLS(طريقة المربعات الصغرى المعممة -   
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  .)AF(طريقة ألفا للتحليل العاملي -   
  ).IF(االنعكاسيطريقة التحليل العاملي  -   

  :ستخالص العواملامحكات  . 2.3.1
ــرج  ــفوت ف ــذكر  ص ــود )238: 1991(ي ــدم وج ــة  بع ــية مقبول ــدة رياض قاع

إال  وبـالرغم مـن تــوفر عـدة محكــات   مــل، سـتخالص العوا الالجميــع  طـرف مـن  
  : ومن أهم هذه المحكات اآلتى  .الغالب إلى نتائج متقاربة فيأنها تؤدى 

ــايزر. أ  ــك ك ــك   ،)Guttman ,1984(جوتم  ان  اقترح  ھ   :مح ــذا المح ــد ه ــى ويعتم عل
مبدأ أن الحـد األدنـى للتبـاين الـذي يفسـره العامـل يتجـاوز مقـدار التبـاين الـذي           

ـ يفسره  بمـا أن أقصـى تبـاين يمكـن للمتغيـر المقـاس تفسـيره         و. مقـاس ر أي متغي
الـذي  تبـاين  ال فـال يقـل   ،لوحـدات المعياريـة  االصـحيح فـي حالـة    ال يتعدى الواحد 

ويعــاب علــى هــذه الطريقــة بتضــخيم أو  .الصــحيح العامــل عــن الواحــديفســره 
  .تقليل عدد العوامل

ــك . ب ــدر لمح ــار المنح ــلاختب ــه :كات ــل اقترح ــذا  ،)(Cattell,1966 كات ــد ه ويعتم
ــك ــى  المح ــة عل ــذور الكامن ــيم الج ــاني لق ــل البي ــث  ،التمثي ــر حي ــذور  تظه الج
ويــتم . األفقــي علــى المحــورالعوامــل  تظهــرو ،العمــودي المحــور علــىالكامنــة 

ويعـاب علـى   .تحديد عدد النقـاط التـي تمثـل عـدد العوامـل قبـل تبـاطؤ المنحـدر        
   .التي تمثل بداية تباطؤ المنحنىهذه الطريقة في صعوبة  تحديد نقطة القطع 

ــوازي. جـــ ــل الم  ويعتمــد هــذا المحــك، )Horn,1965(اقترحــه هــورن :)PA(التحلي
تم فــي الجانــب العــددي االحتفــاظ يــ ،األول عــددي والثــاني بيــاني ،جــانبينعلــى 

الجـذور الكامنـة المسـتخرجة مـن البيانـات      بالعوامل التـي تفـوق جـذورها الكامنـة     
الجانـب البيـاني االحتفـاظ بالعوامـل التـي تقـع فـوق نقطـة         ويـتم فـي    ،العشوائية

القطع الناتجـة عـن تقـاطع المنحنـى البيـاني النـاتج عـن الجـذور الكامنـة لبيانـات           
ــة   ــاتج عــن الجــذور الكامنــة لبيانــات العين ــاني الن ــة والمنحنــى البي العينــة الحقيقي

  . التي تم استخراجها من العينة الحقيقية العشوائية 
  :تركسة العامل الكامن المشدرا -3.3.1

ــدة   ــتخدام أداة واح ــم باس ــاس ت ــة ألن القي ــتبيان(نتيج ــاس ، )االس ــة قي ودرج
قـد يـؤدي ذلـك إلـى ظهـور مـا يسـمى بمشـكلة         ). مقياس لكارت الخماسـي (واحدة 
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ممــا يــؤدي إلــى وجــود مشــكلة علــى نتــائج نمــوذج ، المتغيــر الكــامن المشــترك
العــاملي أحــادي التحليــل  دام طريقــةتم اســتخيــولمعالجــة هــذه المشــكلة  .القيــاس

ــل  ــانلالعامـ ــدوير  .)factor Herman single(هرمـ ــدون تـ ــاور وبـ  للمحـ
)Podsakoff&all,2003(.      التبــاين  حيــث تقتــرح هــذه الطريقــة أن ال يتجــاوز

  ).Bradford,2014 : 4(  % 50هذا العامل ل المفسر

  :التحليل العاملي التوكيدي -4.1
بأن بداية التحليل العاملي  "أبو حطب وصادق"نقال عن  )33ص : 2015(ذكر زينة مهللت

فالطريقة اإلحصائية التي ابتكرها ، كانت في جوهرها من النوع التوكيدي وليس االستكشافي
  .كانت في جوهرها تهدف إلى اختبار فرض العامل الواحد spearman سبيرمان

ة معينة بين المتغيرات الفرض بوجود صل التوكيدي الختبار العامليالتحليل يستخدم 
وعليه فإن التحديد . ثم يختبر الباحث نظام الصلة المفترض اختبارا إحصائيا، والعوامل الكامنة

المسبق للنموذج العاملي التوكيدي يسمح للمتغيرات بحرية التشبع على عوامل محددة دون 
يانات لتحديد دقة مطابقته للب تقويم النموذج بطريقة إحصائية يثم ينه، غيرها

  .)770ص ،2005،فهمي(.المستخدمة
على التعبير عن مجموعة  جالنموذكما يستخدم التحليل العاملي التوكيدي في تقييم قدرة 

 النموذج تحديد التوكيدي العاملي التحليل ويتطلب ،البيانات الفعلية و المقارنة بين عدة نماذج
ذا اإلجراء إتباع الخطوات ويتطلب ه الدراسة لموضوع نظري تصور على اعتمادا النظري
  :التالية 

 أو ثنائي أو العامل أحادي نموذجال هل :العوامل عدد ذلك في بما العاملي نموذجال نوع
  .منها يتألف النموذج أن يفترض التي العوامل عدد يحدد بحيث العوامل متعدد

 ،ةالمفترض العوامل من عامل كل تقيس التي المؤشرات أو المقاسة المتغيرات يحدد
 أربع على يحتوي عامل كل أن بحيث عاملين على يحتوي اقياسي انموذج الباحث افترض فإذا

 يتكون له ينظر الذي الموضوع أن يتصور الباحث أن ذلك فمعنى ،)مقاسة متغيرات( مؤشرات
 من أكثر في يتلخص أو واحد عامل في يتلخص ال بمعنى عاملين، على تحتوي عاملية بنية من

  .عاملين
 نجد ما وغالبا. مستقلة أنها أم بينها فيما مرتبطة حددها التي العوامل كانت إذا ما يحدد

  .بينها فيما مرتبطة حددها التي العوامل أن يفترض الباحث
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 لكل بالنسبة بتفسير العامل ميق لم الذي التباين باقي وهو القياس أخطاء أيضا يحدد
 ةمتظالمن األخطاء و العشوائية األخطاء من األخطاء هذه وتتألف. المقاسة من مؤشراته مؤشر

   .المستعملة الطريقة طبيعة ولدتها التي
 العوامل، طبيعة تحديد إلىالتوكيدي  العاملي التحليل استعمال عند البيانات تخضع

 نظري تصور من انطالقا  عامل، كل على تتشبع التي المقاصة المتغيرات أو العبارات ونوع
  .الباحث اختبار صحته ديري الذي للنموذج محدد

  :تحليل المسار -2
أننا ال نهدف " )(Wrightنقال عن رايت   )718: 1985( الدين محمود عالم صالحيذكر 

من تحليل المسارات إلى استنباط عالقة علية أو سببية بين مجموعة من المتغيرات باستخدام 
أساليب تحليل البيانات على  قيم معامالت االرتباط ، وإنما نهدف إلى تطبيق هذا األسلوب من

  ".نموذج سببي نفترضه على أساس نظري معين 
بناء على ، يعتمد تحليل المسار على نموذج توضيحي للعالقات بين المتغيرات المختلفة

لكنه ال يدل على السببية المؤكدة مثل . البحوث السابقة والنظريات المتعلقة بظاهرة معينة
بل هو يتوسط السببية الناتجة ، يا ويبحث أثره على متغير تابعالتحكم في متغير مستقل تجريب

  ) 465 : 2011،صالح أحمد( .عن الدراسات التجريبية والسببية الناتجة عن اإلرتباط
 العالقاتعلى شبكة من نموذج ينضوي  انهتحليل المسار " )41: 2011( تيغزة عرفي

 أخرىيرات مقاسة على متغيرات مقاسة متغعلى تأثير ذات االتجاه  الواحد بحيث تدل  الخطية
  ".ارلها بسهم وحيد االتجاه يدعى المس حيث إن كل عالقة تأثير يرمز، في اتجاه واحد

  :معامل المسار-1.2
ــراف      ــزء االنح ــر بج ــر آخ ــى متغي ــر عل ــر لمتغي ــر المباش ــيس األث يق

ــذي يرجــع   ــاني ال ــر الث ــاري للمتغي ــىالمعي ــاين  إل ــو نفــس التب ــر األول ه المتغي
ومــن هنــا ، حــظ فــي العينــة موضــع البحــث بعــد تثبيــت العوامــل األخــرىالمال

المتغيــر التــابع الــذي تبــاين مــن  اءجــزمعامــل المســار يقــيس يتبــين أن مربــع 
يرجع إلى المتغير الذي يـؤثر فيـه تـأثيرا مباشـرا شـأنه شـأن معامـل التحديـد فـي          

   .)723: 2000،عالم(.تحليل االنحدار
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ــامالت الم  ــن مع ــر ع ــن التعبي ــر معياريمك ــورة غي ــار بص ــذ س ــة وعندئ ي
أمـا معـامالت   ،  P فمعياريـة ويرمـز لهـا بـالحر    الغيـر  تسمى معـامالت المسـار   

  .)724: 2000،عالم( .)β(يرمز لها بالرمز بيتا المسار المعيارية ف
  :في النمذجة بالمعادلة البنائية العالقات اختبار: رابعا

ــم البحــوث فــي الدراســات و فــي مجــال  ةالمســتمر اتطــورنتيجــة  للت عل
ــنفس ــام  ،ال ــد االهتم ــار تزاي ــدير أث ــرات بتق ــةالمتغي ــرات المعدل  الوســيطة والمتغي

ـ  والد مـن األبحـاث  رغـم وجـود العديـد    و، في نماذج البحـث  أنجـزت  ي راسـات الت
ــة    ــال كدراس ــذا المج ــي ه ــود  ف ــي وج ــارون و،  )Kenny & Judd,1984(كين ب

ــي  ــغ ، )Baron & Kenny ,1986(وكين ــم   ، )(Ping,1995 وبين ــرق ل ــذه الط اال أن ه
  . ترتقي إلى المستوى المطلوب نتيجة الحتوائها على مجموعة من العيوب

  :الوسيطةاختبار العالقات  - 1
ــار    ــدير واختب ــي تق ــتعمال ف ــائعة االس ــببية ش ــوات الس ــة الخط ــد طريق تع

حيـث اسـتخدمها الكثيـر مـن البـاحثين، ونـذكر        1950متغيرات الوسـاطة منـذ عـام    
ــارون و  ــنهم ب ــيم ــة   )Baron&Kenny( كين ــذه الطريق ــتخدما ه ــذين اس ــى  الل حت

  .أصبحت تدعى باسميهما
ــامس     ــرات وج ــن ب ــل م ــرف ك ــاطة ) Brett&James ,1984 : 35(ع الوس

متغيـر التـابع وحـدد    ال إلـى سـببي ينقـل تـأثير المتغيـر المسـتقل       إطـار على أنهـا  
  : لهذه الوساطة ينطشر

 .طية وغير متكررةأن تكون العالقات المرتبطة بالوساطة غير خ -

ــتلزم    - ــراءات تس ــذه اإلج ــددة ألن ه ــاطة متج ــار الوس ــراءات اختب ــون إج أن تك
  .التفاعل بين العالقات االرتباطات والتحليالت السببية

ــن   ــل م ــرح ك ــرون "اقت ــور وآخ ــراءات جديــ  )Bauer&all,2006("ب دة إج
ــرة و  ــأثيرات المباش ــدير الت ــر لتق ــرة الغي ــيغ   ، مباش ــدة ص ــديم ع ــاب بتق لحس

ــار المتو ــاين لآلث ــر ســط والتب ــق  ، مباشــرةالغي ــق عــن طري ــن خــالل التطبي وم
ــاذج ــى  اتوصــلو، المحاكــاة للوســاطة فــي عــدة نم ــر إل ــديرات تكــون غي أن التق

ــأثيرات    ــوزع الت ــدما تت ــع الطبيعــي عن ــى التوزي ــتند إل ــة تس ــزة وبحــدود ثق متحي
  .توزيعا طبيعيا
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ــدي و   ــن مي ــل م ــدم ك ــانتوق ــة )Midi&Fitrianto,2013(فيتري ــدا  دراس اعتم
ا مـن  ن ذالـك بأنهـا أكثـر وضـوح    مبـرري ، معـامالت المسـار المعياريـة    فيها على

  .معياريةالغير معامالت المسار 
وهي  الوساطةمن  ثالثة أنماط   بوجود )Zainudin,2012(يذكر  : الوساطةأنماط  -1.1

  .الالوساطةو ، الجزئي  والوساطة، الكامل الوساطة
  ةكامل وساطة: الحالة األولى 

  غير دال Yعلى  X1لتأثير   )Bc(مل المسارامع
  دال  X 2على  X1لتأثير  )Ba(مل المسارامع
  دال  Yعلى  X2لتأثير  )Bb(مل المسارامع

  ةجزئي وساطة: الحالة الثانية 
  دال Yعلى  X1لتأثير   )Bc(مل المسارامع
  دال X 2على  X1لتأثير  )Ba(مل المسارامع
  دال  Yعلى  X2لتأثير  )Bc(مل المسارامع

  وساطةال يوجد : الحالة الثالثة 
  دال X 2على  X1لتأثير  )Ba(مل المسارامع
  دال  Yعلى  X1لتأثير   )Bc(مل المسارامع
  غير دالYعلى X2لتأثير   )Bb(مل المسارامع

  :الوسيطة العالقة اختبارطرق  -2.1
ــة   ), 2002Holmbeck(حس   ب ھولمبی   ك   ــار العالقـ ــيطةاختبـ ــاعد ي  الوسـ سـ

ــث ع ــحيح  الباح ــل الص ــى التأوي ــات ل ــائج العالق ــيطةلنت ــين  الوس ــراتب  متغي
ــوذج ــامالت     ،النم ــاض مع ــة انخف ــى نتيج ــاد عل ــث االعتم ــب الباح ــى يتجن حت

ــة   ــود العالق ــي وج ــارات ف ــيطةالمس ــب   ، الوس ــي الغال ــي ف ــوالت ــى ت ؤدي إل
ــة  كشــفلو، نمــوذجلل الوســيطةالعالقــات اســتنتاجات غيــر صــحيحة حــول  الدالل

أو  90بمســتوى ثقــة  الوســيطةرســم حــدود الثقــة للعالقــة و اواختبارهــ اإلحصــائية
  :نذكر منها هناك عدة طرق ،بالمائة 95

  

 
  تأثير كامل )6(الشكل

 

 
  جزئيتأثير  )7(الشكل

 

 
  تأثير ال يوجد  )8(الشكل
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  : كالسيكيةلاالطريقة   .أ 
ــي  ــارين   تعتم  دوالت ــة المس ــى دالل ــار  ،  a ،bعل ــان المس ــإذا ك  داال aف

يــأتي بنتيجــة فــي  وهــذا الطــرح ال، ســيكون داال cن المســار فــإ داال bوالمســار 
   .تأثيرات معززةصة في حالة وجود خا، جميع األحوال

  :)Baron-Kenny( كيني-طريقة بارون  .ب 

ــرة االســتعمال فــي ، المتعــدد علــى تحليــل االنحــدار أساســاالقائمــة  والكثي
رغـم عـدم توفرهـا علـى محـك يسـتطيع مـن خاللـه         ، النفسـية والتربويـة   البحوث

ــل المســار ل  ــاض فــي معام ــة االنخف ــى دالل ــم عل ــالباحــث الحك ــة المباش رة لعالق
  .مباشرةالغير بوجود العالقة 

  ):Sobel( اختبار سوبل  .ج 

م من كيني بوضع محك يت-في طريقة بارون ظهرجاء هذا االختبار لسد النقض الذي 
في تقدير االنخفاض في معامل المسار للعالقة المباشرة في الداللة اإلحصائية خالله اختبار  
 افتراضات التوزيع الطبيعياعتماده على ويعاب على هذا االختبار ، الوسيطةوجود العالقة 

غالبا ما يكون توزيعها  المسارينمعاملي  قيمتيالتي تحسب بضرب  الوسيطةأن العالقة رغم 
  .  غير طبيعي

  :)Boostrapping( المتكررة المعاينةطريقة  .د 
ــة   تعــد هــذه الطريقــة مــن أســاليب إعــادة المعاينــة ألنهــا طريقــة تكراري

تقـديرات فـي العينـات، حيـث تقـوم علـى مبـدأ إيجـاد         تهدف إلـى معالجـة دقـة ال   
وذلــك لتوليــد ، تقــديرات غيــر متحيــزة  مــن مجموعــة مــن التقــديرات المتحيــزة

مجموعة كبيـرة مـن العينـات المسـحوبة مـن العينـة بشـكل عشـوائي مـن بيانـات           
   .)456 : 2016سعد جاسم،(.العينة نفسها مع اإلرجاع وبحجم العينة األصلي

ــع ــي  يرج ــل ف ــة الفض ــذه الطريق ــىه ــرون إ إل ــر تو، )Efron ,1979(ف عتب
تـيح  تمـن أهـم الطـرق المسـتحدثة فـي االسـتدالل اإلحصـائي، حيـث          هذه الطريقة

اســتخدام مــع  ،األصــليةلنــا توليــد عــدة عينــات عشــوائية مــن العينــة العشــوائية 
ــات  ــذه بيان ــة ه ــديرالعين ــة  لتق ــالم معين ــوذجمع ــة  ،للنم ــذه الطريق ــب ه وال تتطل
بـل تعتمـد علـى توزيـع العينـة      ، لطبيعـي علـى تقـديرات معـالم النمـوذج     التوزيع ا
  .)MacKinnon&all,2004( .المسحوبة



  النمذجة بالمعادلة البنائية                                                                                                    ل الثانيالفص
 

48  
 

 

  :مباشرةالغير  الداللة اإلحصائية للتأثيراختبار . 3.1
وهـذا  ، التوزيع النـاتج عـن طريـق المعاينـة المتكـررة يكـون غيـر متماثـل        

بــار الداللــة اخت ومــن خاللــه نــتمكن مــن، يفــرض علينــا اســتخراج حــدود الثقــة
   . مباشرالغير اإلحصائية للتأثير 

  :اختبار العالقات المعدلة - 2
ــدت دور  ــراتعــدة دراســات أك ــأثير  المتغي ــل الت ــي تمث ــة الت ــر المعدل غي

ــث   ال ــة حي ــرات التابع ــتقلة والمتغي ــرات المس ــين المتغي ــات ب ــى العالق ــي عل خط
ــين ال   ــات ب ــوة العالق ــكل وق ــي ش ــرات ف ــأثيرات تغي ــذه الت ــدث ه ــرات تح متغي

نـذكر  ، هنـاك عـدة طـرق الختبـار هـذه التـأثيرات      و، المستقلة والمتغيـرات التابعـة  
  .وطريقة االنحدار المتعدد ، وطريقة المجموعات، منها طريقة تحليل التباين

  

  
  ةنموذج العالقة المعدل )10( الشكل

كن مجموعة من األساليب التي يم)  Aiken & West,1991(يكان و وست أيقترح كل من 
  :من خاللها اختبار العالقات المعدلة حسب الجدول التالي

  :طريقة التحليل المتعدد المجموعات -1.2
ــ  ــزء مهم ــكل ج ــات يش ــدد المجموع ــل متع ــدم االتحلي ــل المتق ــن التحلي      ،م

ــرين    ــين المتغي ــة ب ــدل للعالق ــر المع ــأثير المتغي ــة وحجــم ت ــد دالل ويســمح بتحدي
ــابع أو اخــتالف النمــاذج خاصــة فيمــا يتعلــق للتحقــق مــن تشــابه ، المســتقل والت

  . بتحليل الفرق في التباين بين هذه المجموعات
  :المعدلةاإلحصائية للعالقات الداللة اختبار طرق  -2.2

بإتباع  )Sauer & all,1993(وداللة التأثير المعدل في النماذج قام  طبيعةالختبار 
  : إجراءات حددت في ثالثة مراحل

 .لالختبار مع تحديد عدد المتغيرات لكل مجموعة عالخاضتعيين النموذج  .1
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 : النماذجتحديد نوعين من  .2
يتم اختباره و  Unconstraind Model مقيدالغير ويطلق عليه اسم النموذج  :الحرالنموذج -أ 

، مطابقة النموذج لبيانات الدراسة بشكل متزامن عبر مجموعات المقارنة لمعرفة مدى
  .للبارامترات مختلفة بالنسبة لمجموعات المقارنةوالحصول على تقديرات حرة  

يتم من خالل هذا النموذج تثبيت مجموعة من  Constraind Model :المقيدالنموذج - ب
للتأكد  ويتم مقارنتها بمثيالتها في النموذج الحر، البرامترات بالنسبة لمجموعات المقارنة

  .من تكافؤ قيمها
وجــود تكــافؤ فــي قــيم برامتــرات  يمكــن اعتبــار :تكــافؤ قــيم البــارامترات .3

بـين النمـوذج   ) ∆2χ(النماذج في الحالة التـي تكـون فيهـا الفـروق فـي مربـع كـاي        
اس  تنادا إل  ى الف  رق  0.05 غيــر دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى الحــرالمقيــد والنمــوذج 

  )Byrne ;2010( .بین النموذجین )df∆(في درجات الحریة 
ـ      إلـى  ةباإلضاف  0.01 عـن  تقـل  رات المقارنـة  وجـود فـروق فـي بعـض المؤش

)Cheung&Rensvold ,2002(.  
فالقرار  ،مؤشرات المقارنةداللة فروق مربع كاي و بين داللة أما  في حالة وجود تعارض    

  .) Byrne,2010.(يرجع إلى الباحث في تأكيد أو نفي تكافؤ البارامترات موضوع المقارنة
  :البنائية نماذج المعادلةتصنيف : خامسا

، أنماطا مختلفة من النماذج لتحديد البنى النظرية البنائيةخدم النمذجة بالمعادلة تست
بهدف أساسي  ،وتمثيل العالقات بين المتغيرات سواء كانت متغيرات مقاسة أو متغيرات كامنة

يد من ونتيجة لوجود العد، هو إجراء االختبار الكمي للنموذج النظري الذي يفترضه الباحث
 ،)Barbara.M.B ,2009(، )Hair&all ,2010( ،)Kline ,2011(،(Jakobowicz,2007) التصنيفات

رض إلى حسب الغ. إلى ثالثة أنماطتصنيف هذه النماذج  يمكن .)2011،صالح(. )2011تیغزة،(
 التصميمحسب و، إلى نماذج انعكاسية ونماذج تكوينية البنيةحسب و ،ونماذج بناء، نماذج قياس
   .ومتعددةائية و ثن أحاديةإلى نماذج 

  :من حيث الغرض -1
  :)Measurement Model( قياسنموذج   -1.1

المتغيرات الكامنة والمتغيرات ، المتغيراتيتكون نموذج القياس من نوعين من 
 واحدا مؤشرا المالحظة يمثل المتغيرات من متغير كل فإن وهكذا، )المؤشرات(المالحظة 
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 مجموعة أو الكامن المتغير لقياس مختلفة أدوات الباحثون يستخدم ما للمتغير الكامن، ولذلك عادة
  .عليه من المتغيرات المشاهدة لالستدالل

  
  نموذج قياس )11(الشكل

  :)Structural Model(بنائي  ذجنمو – 2.1
تربطها عالقات متكاملة لتشكيل ، الكامنة المتغيراتتكون من مجموعة من يذج نمو هو

 بصورة مباشرة أو هي مالحظتها يمكن رات نظرية افتراضية المتغيال وهذه ،مفهوم أو متغير

 آخر االفتراضية بمعنى البنى أو أو المتغيرات غير المشاهدة لالعوام المقاسة أو غير المتغيرات
 غير بشكل مالحظتها وقياسها يمكن ولكن مباشرة قياسها أو يتم مشاهدتها ال التي هي المتغيرات

    .من المؤشرات مجموعة اسطةعليها بو يستدل مباشر حيث

  
  عاملينموذج  )12(الشكل

  :)Path Analysis Models( تحليل المسارنماذج  -3.1
ــوة  ــدد تيغ ــين ، )42 - 41:  2011( يح ــتالف ب ــار   االخ ــل المس ــاذج تحلي نم

  : في الجوانب التالية البنائيةوالنماذج 
ينما بعني النموذج ب. سةلعالقات بين المتغيرات المقانموذج تحليل المسار يعني فقط با -

 .بالعالقات بين المتغيرات الكامنةالبنائي 

بينما ، أن المتغيرات المقاسة خالية من األخطاءيقوم نموذج تحليل المسار على افتراض  -
 .على أخطاء قياس للمؤشرات التي تدخل في تقدير المتغير الكامن البنائيينضوي النموذج 

  . عيينويشتركان في خلوهما من أخطاء الت
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ر تحليــل المســا عــة أنــواع مــن نمــاذجبرأ )466 :2011( أحمــد صــالححــدد 
ــاه  ــادي االتج ــوذج األح ــاعي، النم ــوذج الجم ــادي  ، والنم ــاعي أح ــوذج الجم والنم

  .والنموذج التبادلي، االتجاه
  :حادى االتجاهأ نموذجال -1.3.1

ـ   ــوذج اتجاهـ ــذا النم ــمن ه ــد ايتض ــارات اواح ــرات   للمس ــن المتغي م
ــة ــى الخارجي ــرات  إل ــةالمتغي ــين   الداخلي ــل ب ــط الواص ــار الخ ــد بالمس ، ويقص

ويتحــدد المســار باتجــاه معــين وقيمــة محــددة  ،داخلــيومتغيــر  خــارجي متغيــر
مـن  أحـادى االتجـاه يعنـى اتجـاه السـهم       تسمى معامـل المسـار ، ولـذلك فالمسـار    

   .آخر داخليوالمؤثر على متغير  إلى المتغير الداخلي المتغير الخارجي

  
  بنائي أحادي االتجاه نموذج )13(ل الشك

  :االتجاه ثنائي نموذجال -2.3.1
 بــين المتغيــرات الداخليــة للمســارات اثنائيــ ايتضــمن هــذا النمــوذج اتجاهــ

ــار  ــد بالمس ــ، ويقص ــائي ب ــاه الخط الثن ــزدوج االتج ــر الم ــين متغي ــل ب ين الواص
ر ، سـار باتجـاه معـين وقيمـة محـددة تسـمى معامـل المسـا        كـل م ويتحدد  ،داخليين

 مــن المتغيــر الــداخلي األولاالتجــاه يعنــى اتجــاه الســهم  ثنــائي ولــذلك فالمســار
الثـاني وفـي نفـس الوقـت يتجـه سـهم آخـر مـن المتغيـر           إلى المتغيـر الـداخلي  

    .الداخلي الثاني إلى المتغير الداخلي األول

  
  .بنائي ثنائي االتجاه نموذج )14(الشكل 
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  :تجاهأحادى اال الجماعينموذج ال -3.3.1 
ــرات   ــدة متغي ــمن ع ــةيتض ــة  داخلي ــنفسمرتبط ــرات  ب ــة المتغي مجموع

ــة ــو يســمح الخارجي ــل المســار  وه ــة معام ــيبمقارن ــل المســار  الجزئ ــع معام م
المباشـر للمعامـل البسـيط وحجـم التـأثير المشــترك       البسـيط لمعرفـة حجـم التـأثير    

ت معــامال تــأثير المتغيــرات الخارجيــة علــى ، كمــا أنــه يســتخدم لمعرفــة مــدى
طريـق مقارنـة االرتباطـات البسـيطة مـع       االرتباط بـين المتغيـرات الداخليـة عـن    

   .المتغيرات الداخلية  بواقيارتباطات 

 
  أحادى االتجاه البنائي الجماعيالنموذج  )15(الشكل 

  :االتجاه ثنائي الجماعينموذج ال -4.3.1
يـث  ح نمـوذج واحـد   فـي معـاً   والجمـاعي االتجـاه   ثنـائي ويضم النمـوذجين  

ــدى  يســمح ــدير م ــن خــالل تق ــار المباشــرة ، م ــن اآلث ــدير شــبكة م إســهام  بتق
لهـا والتاليـة بعـدها ،     الخارجيـة عالقاتهـا مـع المتغيـرات     فـي الداخليـة   المتغيرات
ــدير ــرات  وتق ــهام المتغي ــدى إس ــةم ــين الخارجي ــات ب ــى االرتباط ــرات ا عل لمتغي

ـ   البـواقي يختبـر الباحـث تغيـرات     التالية، وقـد  د يقـدر الباحـث مـدى    ، وأخيـراً ق
ــأثر العالقــات ــرا ت ــين مجموعــة متغي ــرات ت البســيطة ب ــة ومجموعــة المتغي معين

 .متغيرات ثالثة  التالية لها بمجموعة

 
  االتجاه ثنائي البنائي الجماعيالنموذج  )16(الشكل 
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 :)Full SEM Model(النموذج المتكامل -4.1
بحيــث ، ج القيــاس كــون النمــوذج المتكامــل مــن النمــوذج البنــائي ونمــوذيت

يتعلــق األول بفرضــيات العالقــات الخطيــة بــين المتغيــرات الكامنــة التــي ترتكــز 
ــى  ــاسعل ــري  أس ــذه    ، نظ ــيس ه ــي تق ــرات الت ــن المؤش ــاني م ــألف الث ويت

   .  المتغيرات

  
  النموذج المتكامل) 17(الشكل 

  :  النموذج المتكامل بمتغير وسيط -1.4.1
ـ    لمتغيـر المسـتقل والمتغيـر التـابع     ا م زيـادة علـى  وهو النمـوذج الـذي يض

  يعمـل علـى تحويـل تـأثير المتغيـر المسـتقل علـى المتغيـر التـابع          اوسـيط  امتغير
ــابع    ــر الت ــأثر المتغي ــابع فيت ــر الت ــى المتغي ــؤثر عل ــتقل وي ــالمتغير المس ــأثر ب ويت
بطريقة غيـر مباشـرة بـالمتغير المسـتقل عـن طريـق المتغيـر الوسـيط باإلضـافة          

  .بالمتغير المستقل إلى تأثره المباشر

  
  طالنموذج المتكامل بمتغير وسي )18(الشكل 
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  :  النموذج المتكامل بمتغير معدل -2.4.1
ـ وهو النمـوذج الـذي    المتغيـر المسـتقل والمتغيـر التـابع      زيـادة علـى   ميض

للعالقـة بـين المتغيـر المسـتقل والمتغيـر التـابع و ال        اويكـون حـافز   امـؤثر  امتغير
ـ   تقل وال يـؤثر علـى المتغيـر التـابع فيرتفـع أو يـنخفض تـأثير        يتأثر بـالمتغير المس

  .المتغير المستقل على المتغير التابع بوجود المتغير المؤثر

  
  المتكامل بمتغير معدل النموذج )19(الشكل 

 :من حيث البنية  - 2

    (Reflective  Models): سيةانعكانماذج  -1.2
 .المراد قياسه للمفهوم المكون االفتراضي ألبعادقياس تمثل انعكاس تقريبي  نماذجهي 

وقرر الباحث فإذا كانت عناصر المكون أربعة  ،هذا المكونلقياس  اإلبعادلكنها ال تشكل جميع 
                    .فإن النتائج لن تختلف كثيرا ةأربعبدال من  عناصر ةاالقتصار على قياس ثالث
 (Jakobowicz,2007 : 58) 

  
  ذج انعكاسينمو )20(الشكل

  (Formative Models): تكوينية نماذج -2.2
ــي  ــاذجه ــرض   نم ــاس يفت ــل  لقي ــا تمثي ــعه ــون   جمي ــر المك عناص

ــي ــه االفتراض ــراد قياس ــه  أي، الم ــث بحاج ــىأن الباح ــراض إل ــر  أن افت العناص
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ــاس  ــددة لقي ــيالمح ــون االفتراض ــع المك ــل جمي ــة تمث ــاالت الممكن ــذه  .االحتم فه
ــامجتمعــة تعمــل علــى العناصــر   أو يمكــن إســقاط وال ،ء المكــون االفتراضــيبن

                         .خلـل فـي النتـائج    إلـى يـؤدي  ألنـه  عناصـر  الاحـد   إغفال
(Jakobowicz,2007 : 58)  

 
  نموذج تكويني )21( الشكل

  :من حيث التصميم -3
  :)Unidimensional Model(األحادي النموذج -1.3

من عليه مجموعة  تتشبعمن عامل واحد  يتشكليفترض الباحث أن المفهوم  وفيه
بحيث تشترك هذه المؤشرات بقدر كاف في هذا المفهوم، ، أو المتغيرات المالحظة المؤشرات

فمساحة ، أي أن العامل يمثل القاسم المشترك بين هذه المؤشرات أو المتغيرات المالحظة
اللة النظرية للمفهوم، وبما  أن تمثل الد، العالقة المشتركة بين المؤشرات أو المتغيرات المقاسة

أحادي لذلك يسمى بمفهوم ، المؤشرات أو المتغيرات المالحظة تلتقي عند مفهوم واحد
  )159:  2012تيغزة،(.البعد

  
  األحاديموذج الن )22( الشكل

الذي يشكل  ،يأو العامل داخل الشكل البيضاو الكامنمن خالل النموذج يظهر المتغير 
بالمستطيالت، أما األسهم التي  تمثلؤشرات أو المتغيرات المقاسة التي القاسم المشترك للم

األوزان تنطلق من المتغير أو العامل الكامن إلى المؤشرات أو المتغيرات المالحظة فتدل على 
  .االنحدارية
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  :)Multidimensional Model(األبعاد متعدد موذجالن -2.3
 بعد نعلى افتراض وجود أكثر م البعدي األحاد النموذجيقوم هذا النموذج على خالف 

لتمثيل بنية المفهوم ، اطات أو عالقـات تغاير بين العواملمع وجود ارتب، )أو أكثر بعدين(
  .موضوع الدراسة أو التحليل وهو األكثر استعماال في البحوث

  
  متعدد األبعادموذج الن )23( الشكل

  :)Second Order Model(من الدرجة الثانية موذج الن -3.3
متقدمة في التنظير لتصور وجود بنية  مرحلة من الدرجة الثانيةيعتبر افتراض النموذج 

وعوامل فرعية له ) الثانية الدرجةعامل من (هرمية بين العوامل، بافتراض وجود عامل جامع 
، مع عـدم وجود ارتباطات أو عالقـات تغاير بين عوامل )األولى الدرجةعوامل من (

وإنما يتعدى ذلك إلى تفسير مصدر العالقات بين العوامل الثالث وإرجاعها ، لىاألو الدرجة
  .إلى تأثير متغير عام

  
  من الدرجة الثانيةموذج الن )24( الشكل
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  :)Bifactor Model(النموذج الثنائي -4.3
ويعمل على  المفرداتجميع  تتشبع عليه عامض وجود عامل يفتر الثنائيالنموذج 

 مفرداتتجميعية تتوزع وتتشبع عليها  وعوامل خاصة، اطات بين هذه المفرداتتفسير االرتب
   .الخاصة عواملالمع عـدم وجود ارتباطات أو عالقـات تغاير بين المقياس، 

)Reise, S. P. 2012 : 677 (.  

  
  ثنائيالموذج الن )25(الشكل 

  :الملخص
المفاهيم ن خالل مجموعة من بالمعادلة البنائية، ملنمذجة تم في هذا الفصل التنظير ل

اإللمام بها قبل الشروع في استخدام هذه التقنية، فعلى  نمستخدميالبغي على نوالتي ي ،األساسية
مستعمل إدراك معمى النموذج، وطبيعة المتغيرات، ومعاني الرموز واألسهم واألشكال ال

. ا باستخدام هذه التقنيةالمستخدمة في الرسومات البيانية، وأنواع النماذج التي يتم اختباره
   .واستراتيجيات التطبيقوصوال إلى مراحل وخطوات 
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  :تمهيدال
والضغوط ، ة حياة العملجود والمتمثلة فينتناول في هذا الفصل متغيرات الدراسة 

وتوضيح بعض النماذج  جودة حياة العملوأبعاد مفهوم حيث يتم التطرق إلى ، واألداء، المهنية
 ضغوط العملوصوال إلى  ،ماهية الضغوط النفسيةالفصل ونتناول في هذا ، بنيةال لهذه المفسرة

، لها المعلمون الضغوط التي يتعرضهذه مصادر و ، خالل التطرق إلى الضغوط المهنية من
إلى مفهوم تطرق في الختام نو، الضغوط لدى المعلمينهذه آلثار السلبية الناتجة عن ا موضحين

  .طرق قياس األداء و ،على أداء المعلمح العوامل المؤثرة يوضوت، ألداءا
  جودة حياة العمل: أوال

  :جودة الحياة وعلم النفس اإليجابي -1
ــن   ــاة م ــودة الحي ــد ج ــطلحاتتع ــنفس  ال المص ــم ال ــال عل ــي مج ــة ف حديث

يــد مــارتن  مــن التفكيــر االيجــابي تطــورت علــى كحركــةبــدأ اإليجــابي ، الــذي 
ــابي  ــس ايج ــم نف ــى عل ــيلغمان إل ــرع  ،س ــذا الف ــتم  فه ــةال يه ــرض  بدراس الم

 علـم فهـذا الفـرع مـن     ،لـدى اإلنسـان  مكـامن القـوة    بـل يهـتم بدراسـة    ،والضعف
مسـاعدته فـي    أجـل المرضـية مـن   النفس لم يعد ينتظـر وقـوع الفـرد فـي الحالـة      

كـل مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى تحسـين        دراسـة   إلـى عليها بل تعدى ذلك  التغلب
ــحة    ــدود الص ــاق أو ح ــاوز نط ــا يتج ــري بم ــائن البش ــوظيفي للك ــي ال األداء النفس

يعـيش   الفـرد  مـن خاللهـا جعـل   يمكـن   والتفكير فـي  الكيفيـة التـي    ، النفسية العادية
اإلحسـاس   إن ،مـا يمتلكـه مـن قـدرات عقليـة وبدنيـة       علـى معتمـدا  حياته  سعيداً في
اإلنســان لهــذا وحاجــة ، ةهــو عنصــر أساســي وضــروري لحيــاة صــحي بالســعادة
ــر ــا  ،العنص ــذاء وغيره ــاء والغ ــه للم ــاة كحاجت ــات الحي ــن متطلب ــت ، فم ــد أثبت لق

ــاث  ــى   وألبح ــوع إل ــذا الموض ــي ه ــت ف ــي أجري ــات الت ــخاص  أن الدراس األش
وبالتــالي فهــم أكثــر قابليــة  النفســية واالجتماعيــةت الســعداء أقــل عرضــة للمشــكال

   .ليعيشوا حياة فعالة
   : )QL( جودة الحياة -2

ــوم   ــذا المفه ــر ه ــاللظه ــي    خ ــرن الماض ــن الق ــرين م ــدين األخي العق
ــدين      ــز ال ــادل ع ــر ع ــد تعبي ــى ح ــع عل ــالتبني الواس ــي ب ــا حظ ــرعان م وس

ــول ــتخ   )2005(األش ــي أو االس ــتخدام العلم ــتوى االس ــى مس ــواء عل ــي، س دام العمل
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ــف    ــاة تعري ــودة الحي ــوم ج ــدمت لمفه ــي ق ــات الت ــرز التعريف ــن أب ــومي  وم بون
ــرون ــاة  ) (Bonomi et al ,2000 وآخ ــودة الحي ــرى أن ج ــث ي ــاً:" حي ــل مفهوم  تمث

ــعاً ــة    واس ــوعية، مرتبط ــة والموض ــواحي الذاتي ــن الن ــة م ــب متداخل ــأثر بجوان يت
ــتقال  ــدى االس ــرد، وم ــية للف ــة النفس ــحية والحال ــة الص ــه، بالحال ــع ب ــذي يتمت ل ال

ــالً  ــا، فض ــي يكونه ــة الت ــات االجتماعي ــيش  والعالق ــي يع ــة الت ــه بالبيئ ــن عالقت  ع
 أن جـودة الحيـاة تتمثـل فـي درجـة رقـي مسـتوى الخـدمات        كما يرى كـذلك   ."فيها

ــدرة   ــراد لق ــراد المجتمــع، وإدراك هــؤالء األف ــدم ألف ــي تق ــة الت ــة واالجتماعي المادي
ــدم لهــم علــى إشــبا ــي تق ــةالخــدمات الت ــدرك . ع حاجــاتهم المختلف وال يمكــن أن ي

الفـرد جـودة الخـدمات التــي تقـدم لـه بمعـزل عــن األفـراد الـذين يتفاعـل معهــم          
ــة )أصــدقاء وزمــالء وأشــقاء وأقــارب( ــرتبط بالبيئــة المادي ؛ أي أن جــودة الحيــاة ت

  .والبيئة النفسية االجتماعية التي يعيش فيها الفرد
ــير       ــ يش ــDiener,1995)  (ردين ــاة  إل ــودة الحي ــاطة "ى أن ج ــلببس  تمث

التقويمـات  (تقويم الشخص لـرد فعلـه للحيـاة، سـواء تجسـد فـي الرضـا عـن الحيـاة         
ــة ــدان) المعرفي ــتمر (أو الوج ــالي المس ــل االنفع ــدى  ) رد الفع ــاة ولم ــروف الحي بظ

  ".توافر فرص إشباع وتحقيق االحتياجات
خــالل  وقدرتــه علــى إشـباع حاجاتــه مــن  والسـعادة شـعور الفــرد بالرضــا  ف

ثراء البيئـة ورقـي الخـدمات التـي تقـدم لـه فـي المجـاالت الصـحية واالجتماعيـة           
االجتمـاعي   ادة منـه والرفـاه  والتعليمية والنفسـية مـع حسـن إدارتـه للوقـت واالسـتف      

والرخــاء االجتمــاعي ومســتوي المعيشــة كُــل هــذه معــايير تســتخدم لوصــف تبــاين 
ن حيــث الدرجــة التــي حالــة أوضــاع مجموعــة مــن البشــر فــي أي مجتمــع ، مــ

يستمتع بهـا الشـخص فـي حياتـه ، وفهـم النتـائج التـي تحـدث مـن التفاعـل بـين            
  .الحالة االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي تؤثر علي اإلنسان

  :مفهوم جودة الحياة -3
 ،مـن المفـاهيم الحديثـة نسـبيا فـي التـراث النفسـي       مفهوم جـودة الحيـاة   يعد 

يـاة كأحــد الموضــوعات فـي مجــال علــم الــنفس   ظهــر مصــطلح جــودة الح حيـث 
ــواحي   ــة ون ــائص اإليجابي ــة الخص ــتم بدراس ــر يه ــال معاص ــو مج ــابي، وه  اإليج

 المنتجــة، القــوة لــدى اإلنســان بغــرض مســاعدة األفــراد علــى إصــدار الســلوكيات
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يــرتبط مفهــوم  وال ،واإلســهام فــي النمــو الشخصــي والمجتمعــي، والصــحة النفســية
إنمـا  ، مـن مجـاالت الحيـاة أو بفـرع مـن فـروع العلـم        محـدد  بمجـال جودة الحياة 

ــاتهم    ــف اختصاص ــاحثين بمختل ــاء والب ــين العلم ــوزع ب ــوم م ــو مفه ــاظم( .ه        ك
  )2006،والبهدلي

ــرى طلعــت ــور ي ــي   )2005( منص ــاء ف ــي قضــية اإلنم ــاة ه أن جــودة الحي
اإلنســان وفقــا لمســتويات ومعــايير الصــحة النفســية اإليجابيــة،  األســاس، أي إنمــاء
العربيــة إلــى نوعيــة الحيــاة  والدراســات فــي بعــض البحــوث وتــرجم المصــطلح

اســتخدام مصــطلح جــودة الحيــاة  ويبــدو أن الدراســات العربيــة قــد اســتقرت علــى
البـاحثون فـي المجـاالت العلميـة      في مقابـل هـذا المصـطلح األجنبـي، وقـد تناولـه      

هـي كيـف   القضـية األساسـية    المختلفة كـل مـن وجهـة نظـره المتخصصـة، ولعـل      
م، الحيــاة بوجــه عــا ينبغــي تعريــف وفهــم هــذا المصــطلح، والفــرق بــين جــودة 

 .وجودة الحياة المرتبطة بالصحة
تعريفا للصحة باعتبارها حالة الكفاءة التامة  1948 عام العالميةلقد قدمت منظمة الصحة 

فع وقد د. واالجتماعية، وليست مجرد عدم وجود مرض أو نقص أو عجز الجسدية والعقلية
الحالة  تضمين مصطلح الكفاءة في تعريف منظمة الصحة العالمية إلى التركيز على الكفاية أو

باعتبارها المظهر الجوهري لجودة الحياة،  النفسية كما يدركها الفرد ـ ويقررها ـ عن نفسه
 الصحة العالمية للصحة نقطة بداية للجهود التي بذلت للتوصل وكان التعريف الذي قدمته منظمة

 ومتكامل لجودة الحياة؛ حيث قدمت مجموعة جودة الحياة في منظمة الصحة إلى تعريف شامل

لمكانته في الحياة في سياق الثقافة  الفرد إدراكات(العالمية تعريفا شامال لجودة الحياة على أنها 
  .عالقتها بأهدافه وتوقعاته ومستواه واهتماماته ومنظومة القيم التي يعيش فيها، في

  :)QWL(العمل حياةودة ج -4
ألول مرة في ظهر  العملحياة جودة مصطلح بأن التركيز على  )1998(أشار العنزي 

   (Hian and Einstein, 1990)  .أثناء مؤتمر العالقات العمالية الدولية 1972عام 
إلى أن ظهور مصطلح جودة حياة  Andersonإلى ما ذكره  )2008(جاد الرب وأشار

جاء نتيجة لزيادة بروز سلوكيات غير ، ت المتحدة األمريكية في نهاية الستيناتالعمل في الواليا
وزيادة الشعور السلبي من  ،زيادة معدالت الغيابتتمثل في ، ايجابية في بيئة العمل األمريكية

  . إضافة إلى التسرب الوظيفي ،العاملين تجاه رؤسائهم
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ياة العمل تعود إلى الفلسفة اإلنسانية بأن جذور جودة ح )2015(خالد  بنيقول عبد الكريم 
والتي عرفت  )Mayo,1933( في اإلدارة والتي انطلقت مع تيار مدرسة العالقات اإلنسانية لمايو

 .)Mcgregor,1960(رواجا كبيرا مع مدرسة علم السلوك لـ 

ــدليمي ــد ال ــار أحم ــن )2016(وأش ــوع   Easton ع ــر بموض ــام الكبي ــأن االهتم ب
إلـى عقـد مـؤتمر فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي عـام           جودة حياة العمل أدى

    .تم على إثره تأسيس المجلس الدولي لجودة حياة العمل 1972
ــاريخ  ــك الت ــذ ذل ــقومن ــل وتطبي ــة وتحلي ــام بدراس ــاة  زاد االهتم ــودة حي ج

ــل ــوث،  ، فتالعم ــات والبح ــددت الدراس ــامع ــث ق ــي   حي ــودة األمريك ــز الج مرك
ــة  ــاة البدراس ــودة حي ــألة ج ــةمس ــل وكيفي ــتم عم ــينها واه ــا  تحس ــل عالقاته بتحلي

ــة   ــرات التنظيمي ــن المتغي ــد م ــة والعدي ــرى باإلنتاجي ــب .األخ ــى أص ــي حت حت ف
ــرة   ــنوات األخي ــات     الس ــتدامة منظم ــة واس ــق بوظيف ــر يتعل ــالكمؤش  األعم
(Koonmee & All , 2010).  
التنظيمية  الدراسات التي اهتمت بها االتجالممن  عا،سوا العمل مجاالتمثل جودة حياة 

مجموعة من األبعاد والعوامل المتعددة إلى  ويتفرع هذا المجال األخيرة،والسلوكية في الفترة 
  . ونجاح المنظمات البشرية ترشيد أداء المواردللموظف من أجل التي يجب السعي لتوفيرها 

على تنمية عالقات تنظيمية جيدة بين  العمل حياة لقد ركز البعض عند دراسته جودة 
العاملين، في حين اهتم آخرون بالعوامل التي تنمي مجال العالقات العمالية تلك التي ترتبط بمواجهة 

زاد ، وفي ظل توجهات إدارة الجودة الشاملة ،مشكالت العمال والتعاون مع النقابات في هذا الصدد
عي لتحقيق انخراطهم تلك التي تهتم بتمكين العاملين ، والس العمل حياة االهتمام بجوانب متعددة من 

  . الوظيفة وانغماسهم في
  :العمل حياةمفهوم جودة . 1.4

قـوى العامـل فـي اتجـاه اإلبـداع فـي        لتفعيـل العمـل  مفهوم جودة حيـاة  جاء 
، والنجــاح فــي العالقــات االجتماعيــة، الوظيفــة والتحســين علــى المســتوى الصــحي

 هتمـام والتركيـز  بحيـث ينتقـل مـن اال    ،وقدراتـه ، وتقدير كفـاءة الموظـف ودوافعـه   
ــاء    ــام ببن ــى االهتم ــيئة إل ــور الس ــالج األم ــى ع ــة عل ــاألقدمي ــة  ةاإليجابي وتنمي

ــة  ــية اإليجابي ــائص الشخص ــي  ، خص ــوير التنظيم ــر والتط ــات التغيي ــب سياس ليواك
 خوفـاً مـن االسـتغناء    تسـود المـوظفين  حـاالت التـوتر والقلـق التـي      وليخفـف مـن  
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ــا االجتم  ــدمات والمزاي ــا للخ ــنهم، أو تخفيض ــا ع ــم ، أو تخفيض ــة له ــة المقدم  اعي
ــورهم،  ــدالت أج ــى لمع ــافة إل ــا   باإلض ــق الرض ــى تحقي ــات عل ــرص المنظم ح

ــوظيفي  ــاال ــم، لموظفيه ــن ث ــيد أداء    وم ــتخدام وترش ــة اس ــيم أهمي ــوارد تعظ الم
إنتــاج جــودة الخدمــة ودعــم واعتبارهــا أحــد االســتراتيجيات الفعالــة فــي  ةالبشــري

  . لمنظماتالتنافس بين ا
    :العمل حياةجودة  تعريف .2.4

 في الموضوع هذا درسوا الذين للباحثين بالنسبة العمل حياة جودة تعاريف تعددت لقد
 قيام مدى" هي العمل حياة جودة أن لىإ )(Downing, 1995داونينج  أشار حيث ،األعمال منظمات

  ."لوظيفيا والرضا األمن حيث من الشخصية العاملين حاجات بتوفير وقدرتها المنظمة إدارة
 أهم هم األفراد أن ترى التي المبادئ ومجموعة فلسفة" بأنها هافيعرف ),Rose 2006(روز  أما

 للمنظمة، قيمة إسهامات وتقديم خلق على وقادرين بالثقة جديرون باعتبارهم المنظمة في مورد
 والمكافآت هيةالرفا يتضمن شامل بناء خالل من واحترام بكرامة معهم التعامل بالتالي وينبغي
  ". الشخصية السلبية العواقب من وغيرها اإلجهاد من والخلو

ــا  ــافلوفيتشويعرفه ــل    (Havlovic ,1991)ه ــوفير العوام ــن ت ــر ع ــا تعب بأنه
ــة ب ــة واآلمن ــة المرضــية والمحبب ــة العمــلالبيئي ــاملين  منطق ــدعم رضــاء الع ــا ي بم

  . باإلضافة إلى توفير نظم المكافآت وفرص النمو المناسبة
 تبدو في الممارسات التي تبادرالعمل حياة  جودةإلى أن  (Mayers , 1992) ماير شيروي

بها اإلدارة من خالل األنشطة اإلدارية المتعددة لتحسين كفاءة التنظيم وزيادة الرضا الوظيفي 
بأنها مجموعة  (Lewis & All , 1995)وآخرون  لوفيس نفس االتجاه يعرفها كل منوفي ، للعاملين

 طة التي تمارسها المنظمات بغية تنمية وتطوير الحياة أثناء العمل بما ينعكس إيجابياً علىاألنش
  . إنتاجية المنظمة

 على (Sherman  & All , 1996) "شرمان وبوهالندر وسمال"أمثال ين ثويتفق بعض الباح
مما يتطلب  العمل حياة تي تبذلها المنظمة لتحسين جودة تمثل الجهود ال العمل حياة أن جودة 

إجراء التغييرات التي تركز على البحث عن أفضل الطرق لتحسين بيئة العمل وتخفيض القلق 
العمل حياة مكونات جودة  إلى (Hunt, 1992) "هونت"في حين ينظر . والضغوط لدى العاملين

كمدخل يمكن من خالله إمداد العاملين بالمعلومات والمعرفة والسلطة والمكافآت التي تنمي 
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ألداء وتمنح التعويض بشكل عادل مع الحفاظ على استقرار األفراد وكرامتهم، مما يدعم ويقوى ا
  . الثقافة التنظيمية للمنظمة

ــز  ــبعضورك ــذكر  ال ــة في ــع إدارة المنظم ــرى م ــات أخ ــتراك جه ــى اش  عل
ــال و" ــرونآميتش ــودة  (Mitchell & all ,1992)"خ ــاة أن ج ــلحي ــي   العم ــل ف تتمث

لــو النقابــات وإدارة المنظمــة لــدفع األفــراد للمشــاركة فــي الجهــود التــي يبــذلها ممث
  . اتخاذ القرارات اليومية في بيئة العمل

ــير ــنس" ويش ــودة  )(Robbins,1989 "روب ــى أن ج ــاة إل ــل حي ــن  العم ــدو م تب
تــوفير نظــم وآليــات بخــالل اســتجابة المنظمــة لحاجــات ومتطلبــات العــاملين بهــا 

القـرارات ورسـم األبعـاد الوظيفيـة لبيئـة      تتيح لألفراد حريـة المشـاركة فـي اتخـاذ     
  . العمل

تشير إلى مجموعة من العمليات  العمل حياة إلى أن جودة ) 2008("جاد الرب" أشاركما 
المتكاملة المخططة والمستمرة والتي تستهدف تحسين مختلف الجوانب التي تؤثر على الحياة 

بدوره في تحقيق األهداف اإلستراتيجية الوظيفية للعاملين وحياتهم الشخصية أيضاً والذي يسهم 
  . للمنظمة والعاملين فيها والمتعاملين معها

ــات الســابقة  ــي جــودة مــن خــالل التعريف ــاة تعن ظــروف عمــل  العمــلحي
ــام    ــن االهتم ــدر م ــدة، وق ــآت جي ــا ومكاف ــات ومزاي ــد، ومرتب ــراف جي ــدة وإش جي

ــة ، و ــدي بالوظيف ــات والتح ــدةعالق ــل جي ــرا ، عم ــاذ الق ــي اتخ ــاركة ف رات ومش
إعطــاء العــاملين فــرص أكبــر للتــأثير علــى وظــائفهم والمســاهمة الفعالــة علــى  و

  .مستوى المنظمة ككل
  :جودة حياة العمل لدى المعلم .3.4

ــرف إدواردز  ــد ع ــرون لق ــل   )Edwards et all,2007( وآخ ــاة العم ــودة حي ج
درة لدى المعلـم بـادراك المعلمـين لبيئـة العمـل المدرسـية الماديـة والمعنويـة ، القـا         

ــباع ح ــى إش ــات    اعل ــاز المهم ــن انج ــنهم م ــة، وتمك ــة والوجداني ــاتهم الوظيفي ج
ــيهم بنجــاح ــة إل ــرت وآخــرون. الموكل ــر هي ــي حــين عب عــن  )Hurt et all,1993(ف

ــالهم، دون    ــين عــن أعم ــذي يســود المعلم ــام ال ــاع الع ــم باالنطب ــاة المعل جــودة حي
خبــرات يعيشــونها نهــا، مــن خــالل مالتركيــز علــى الجوانــب اإليجابيــة أو الســلبية 
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هـدى أحمـد،   (في مدارسـهم ، تسـهم فـي تكـوين درجـة مـن الرضـا عـن مهنـتهم          
2017 :26( .  

  :أهمية جودة حياة العمل.4.4
أهميــة جــودة حيــاة العمــل إلــى النجــاح  )43 :2009(يرجــع العنــزي وصــالح 

مــات، نتيجــة لتحقيــق الكثيــر مــن أهــداف لكبيــر الــذي حققتــه الكثيــر مــن المنظا
ــة بفضــ ــاتهم  المنظم ــاتهم ومتطلب ــالل إشــباع حاج ــن خ ــال م ــال العم ــق آم ل تحقي

ــة جــودة  لخــص )67:  2014 (خليــل إســماعيل ماضــيأمــا . الوظيفيــة والنفســية أهمي
  :حياة العمل في النقاط التالية

  .زيادة والء العاملين وتحقيق التكامل والتفاعل بين أهداف المنظمة وأهدافهم •
  .ة في المنظمةاستمرار أفضل وأمثل للموارد البشري •
  .تخفيض الصراعات بين العاملين واإلدارة •
  .انخفاض معدالت الغياب •
 .زيادة درجة الرضا الوظيفي •
 .العمل تتدني معدل دوران العمل في منظما •

 .المساهمة في تعزيز الجودة والتعلم واإلبداع •

  :العمل حياةجودة أبعاد  .5.4
حول أبعاد هذا المفهوم العمل  حياةلمفهوم جودة  والدارسينتعددت أراء الباحثين 

بان جودة حياة العمل  )Walton, 1973( "لطون وا "فقد أورد  .كل دراسةباختالف أهداف وطبيعة 
منة وصحية، الفرصة آ، ظروف عمل عدالة وكفاية األجورفي مثل تأبعاد تثمانية تشتمل على 

تمرار النمو واألمن الوظيفي، المتاحة الستخدام و تطوير القدرات البشرية، الفرصة المتاحة الس
، التوازن بين حياة العمل والحياة المسؤولية االجتماعية ،المنظمةالتكامل االجتماعي في 

      "ستافسونإدفاردسون وغو"في حين ركز  .الشخصية، األهمية االجتماعية لحياة العمل
(Edvardsson & Gustavsson,2003)  والمتمثلة في  العمل ياة على األبعاد التالية لتحقيق جودة ح

القدرة على السيطرة في موقف العمل والمشاركة في عملية  صنع واتخاذ القرار وبيئة عمل 
دانفورد " ويرى. مادية آمنة والقدرة على تطوير وتنمية العالقات االجتماعية عبر العمل

األمن  ،مجموعة من األبعاد وهي مشاركة الموظفينأنھا ) Danford&all.2008( "وآخرون
أن أبعاد  )Hayrol;2010( "هايرول" بينما يرى .السلوك اإلشرافي،األجور والمكافآت،الوظيفي
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، نظم االتصاالت التنظيمية ،ةتتمثل في توازن الحياة الوظيفية والشخصيالعمل حياة  جودة
 ،يضنظم التعو ،السالمة المهنية، األمان الوظيفي، بيئة العمل المادية ،العالقات مع الزمالء

جودة حياة أبعاد أن  )Sinha,2012("سنها " يجدفي حين  .نمط اإلشراف ،السياسات التنظيمية
تحفيز ، ثقافة االستجابة لمتطلبات األسرة ،تتمحور حول كل من الرضا الوظيفيالعمل 

 ،السلوك اإلشرافي والعاطفي ،المرونة في ساعات العمل ،التعويض ،الدعم التنظيمي ،الموظفين
  ، تطوير السيرة المهنية، التنظيميااللتزام  ،االتصال والتواصل ،ت واألجورالمكافآ

  :العمل لدى المعلم حياةأبعاد جودة  -6.4
ــاة     ــودة حي ــاد ج ــين ألبع ــاحثين والدارس ــرد ألراء الب ــذا الس ــالل ه ــن خ م

يمكـن للباحـث   وحسـب أهـداف الدراسـة وطبيعـة الموضـوع      ، بصـفة عامـة  العمـل  
  :هذه األبعاد وهي تحديد

 .)ظروف العمل، اإلدارة المدرسية(م ويض يالتنظيم البعد •
 ).نظام الحوافز، طبيعة العمل(م ويض الوظيفي البعد •

 ). الحياة داخل وخارج العمل، نسانيةالعالقات اإل (م النفسي االجتماعي و يض البعد •
  :المجال التنظيمي .1.6.4

  :ظروف العمل -أ
فهي تميزها عن غيرها من ، لمدرسيتعتبر ظروف العمل من مكونات بيئة العمل ا

فإذا كانت ضرورة مالئمة المعلم لطبيعة عمله وفهمه ألهداف وطريقة أداء ، البيئات األخرى
فإن هناك ، األعمال شرط من شروط النجاح في العملية التعليمية وتحقيق النجاح واألداء الفعال

تساعد المعلم على أداء ، المناسبة أيضا ظروف العمل أو العناصر المادية لبيئة العمل المدرسية
وإذا كانت هذه العناصر ايجابية فإنها ستؤثر في ، مهامه وتيسره له وتجذبه إليه وترضيه عنه

  .األداء باإليجاب والعكس صحيح
  :اإلدارة المدرسية -ب

ــطفى  ــالح مص ــا ص ــا  ) 1999(يعرفه ــى أنه ــة  "عل ــات وظيفي ــة عملي جمل
عـن طريـق تخطـيط وتنظـيم وتنسـيق      تمارس بغرض تنفيـذ مهـام بواسـطة آخـرين     

  ".ورقابة لتحقيق أهداف المدرسة 
ــا   ــة تنظيمه ــة تكفــل عملي ــة العمــل المدرســي تتضــمن عناصــر إداري إن بيئ

ــييرها ــم إذا   ، وتس ــى أداء المعل ــابي عل ــكل ايج ــؤثر بش ــد ت ــر ق ــذه العناص إال أن ه
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وتـؤثر بشـكل سـلبي إذا أسـيئت طريقـة تسـييرها ومـن بـين         ، كانت فـي المسـتوى  
أهـم جـزء فـي اإلدارة التربويـة تقـود      تعتبـر  "التـي  اإلدارة المدرسـية   العناصـر  هذه

الوثيــق  االرتباطهــ ،أصــغر وحــدة تنظيميــة فــي النظــام التربــوي وهــي المدرســة
الت اإلنســانية الرئيســية وهــي فاعلــة فــي قيــادة وتوجيــه الجهــود والقــوى بالمــدخ

  .)2005،د الطعانيحسن أحم(."التي تعمل لتحقيق األهداف المرجوة للمدرسة
  :المجال النفسي االجتماعي .2.6.4

  :اإلنسانية العالقات -أ
صورة من الثقة  ايجاديقصد بالعالقات اإلنسانية تلك العالقات التي تنطوي على 

كما تهدف الى رفع الروح المعنوية للعاملين ، واالحترام المتبادل بين أصحاب العمل والعمال
   ).202 : 1993،أحمد زكي(.وزيادة اإلنتاج

ــابع       ــا الط ــى عليه ــات يطغ ــاقي المؤسس ــة كب ــة مؤسس ــر المدرس تعتب
ويظهـر مـا يسـمى بالعالقـات فمنهـا مـا هـو رسـمي مثـل           ،االجتماعي واإلنسـاني 

تلك العالقـات التـي تنشـأ بطريقـة رسـمية ومحـددة مـن خـالل توصـيف الوظـائف           
شـأ نتيجـة   ومنها ما هو غيـر رسـمي و التـي تـتم بـين األفـراد داخـل المدرسـة تن        

ــن    ــة م ــل المدرس ــاعي داخ ــيج االجتم ــات النس ــين مكون ــة ب ــاعالت االجتماعي التف
  .إدارة ومعلمين وتالميذ

  :الحياة داخل وخارج العمل -ب
ــار ــتير" أش ــين    ) Ruglstter,2011("ريجلس ــة ب ــروف الموازن ــى ظ ــاة ال الحي

وتزيـد مــن  ، وضـغوط العمـل  ، ألنهـا تقلـل مــن الغيابـات   ، داخـل و خـارج العمـل   
  .واألداء الوظيفي، ا الوظيفي الرض

ــين  ــي ح ــر ف ــاي "عب ــل   )Hye,2014("ه ــارج العم ــل وخ ــاة داخ ــن الحي ع
  . بقدرة الفرد على مواجهة االلتزامات المهنية واالحتياجات األسرية

ــا  ــفاء أم ــين   )2015(ص ــوازن ب ــود ت ــوب وج ــرت وج ــاة ذك ــازات الحي إنج
، األصـــدقاءو، كاألســـرة، واإلشـــباع الشخصـــي، كزيـــادة اإلنتـــاج، المهنيـــة
  .والمجتمع
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  :م المجال الوظيفي ويض .3.6.4
  :طبيعة العمل -أ

تعتبـر  و، وهـي مهنـة األنبيـاء والرسـل    ، مهنة التعلـيم مهنـة شـريفة وراقيـة    
وهـي بـذلك   ، مارسـها اإلنسـان منـذ فجـر التـاريخ     مهنة التعليم من بين المهـن التـي   

ــى  ــذ العصــور األول ــا ،رافقــت تطــور اإلنســان من ــم يكــن هن ك مدرســة حيــث ل
ــة ، بــالمعنى المعــروف حاليــا ــه وســائل التعلــيم الحديث  إلــى آخــر مــا وصــلت إلي

ــم فــي مهامــه ــافس المعل ــادي باالســتغناء عــن ، وأصــبحت تن وتعالــت أصــوات تن
والتصـحيح اآللـي كمـا هـو معـروف فـي       ، واالعتمـاد علـى الـتعلم الـذاتي    ، المعلم

  .التعليم المبرمج
ــا ذات طــابع  ــيم بأنه ــة التعل ــدانتتميــز مهن  اإنســاني تتخــذ مــن اإلنســان مي

ــا ــتعانة    ، لعمله ــعوباتها باالس ــاة وص ــكالت الحي ــل مش ــان ح ــالج اإلنس ــث يع حي
ــارف  ــيم  بالمع ــادة التعل ــي تشــكل م ــات والت ــارات والكفاي ــد والمه ــادات والتقالي والع

  .وتؤهل المتعلم للحياة المستقبلية، والتعلم
ــيم ال ــة التعل ــد والصــبر والتضــحيةتتتطلــب مهن ــن العتب، جل ــا مــن المه اره

إلــى  مابـل تتعــداه ، ألنهــا ال تقتصـر علــى نشــر العلـم والمعرفــة فحســب  ، الشـاقة 
ــان  ــة لإلنس ــب الوجداني ــة الجوان ــا، مخاطب ــذا م ــن   وه ــاقي المه ــن ب ــا ع يميزه

  .األخرى
ــوي ــى  تنض ــيم عل ــة التعل ــانبينمهن ــاط   :ج ــي النش ــب األول ف ــل الجان يتمث

ــاليب   ــة األس ــمل مجموع ــذي يش ــداغوجي ال ــتع، البي ــائلواس ــرق ، مال الوس وط
ـ  ، التدريس أمـا الجانـب الثـاني فهـو تربـوي ويتمثـل فـي ضـبط         ، ةواختيـارا لمعرف
ــم ــذ ، القس ــاه التالمي ــذب انتب ــة ، وج ــف التعليمي ــة المواق ــات ، وتهيئ ــيم العالق وتنظ

  .داخل القسم
  :زنظام الحواف -ب

ــة   ــة والمعنوي ــوافز المادي ــل الح ــآتمكال. تعم ــازات، كف ــل ، واإلج والعط
   .عامل إلى تحسين األداءال على دفع

ــود عــوض ــرى محم ــوم   )1976( ي ــي مجــال العل ــن األبحــاث ف ــد م أن العدي
ــري     ــادي ، وي ــافز اقتص ــور كح ــة األج ــد نظري ــية  ال تؤي ــة والنفس  أناالجتماعي
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اإلنسان يعمل ليشـبع حاجـات فـي نفسـه، وان العائـد المـادي ال يـأتي فـي المرتبـة          
سـنة وظـروف العمـل الجيـدة علـي      األولى، حيـث أن الـبعض يفضـل المعاملـة الح    

  . النقود
  :األجور -

ـ    الفـرد مـن مقابـل مـادي نتيجـة قيامـه بعملـه فـي          هوهو مـا يحصـل علي
وهـو الـذي يحـافظ    ، ويعتبر األجـر المـادي هـو المنشـط والمثيـر للسـلوك      ، المنظمة

  )135 :1999،مصطفى(.وهو المحقق للشعور بالعدالة، على دافعية العاملين
  :الترقية -

ــت"يصــف  ــة   )Whight("واي ــي وظيف ــين الموظــف ف ــا تعي ــى أنه ــة عل الترقي
وفـي  ، تالمسـؤوليا فـي   زيـادة ويصـاحب هـذا التغييـر    ، اليـة الح وظيفتـه  مـن أعلى 
  .الوظيفيذا التغيير في اللقب وه، األجر

ـ  ، تعتبر الترقية من أهـم العوامـل التـي تزيـد مـن األداء      ، ا ماديـة وتحقـق مزاي
وتـتم الترقيـة عـن طريـق     ، الوصول إلى أعلى المناصـب فهي تمكن العامل من ، ومعنوية

  . لالنتقال إلى رتبة أعلى، أو عن طريق المسابقة والتأهيل، االقدمية بزيادة الدرجات
  :العملضغوط  - ثالثا

  :مفهوم الضغوط النفسية -1
العصـر الـراهن، نظـرا للتطـورات     سـمات  أهـم  مـن  النفسـية  الضـغوط   تعد

غيــرات الســريعة فــي جميــع مجــاالت الحيــاة، حيــث التــي تشــهدها المجتمعــات والت
تشـكل جانبـا مهمـا مـن حيـاة الفـرد نظـرا لكثـرة التحـديات           الضغوط أصبحت هذه

المجــاالت فــي مختلــف  ، فهــي كثيــرة  االنتشــارالعصــرالتــي يواجههــا فــي هــذا 
يهـا التفاعـل المباشـر    ف العـاملين التـي تتطلـب مـن    الحيوية  خاصـة فـي المجـاالت    

أن  )1992(حيـث يـري راشـد محمـد لطفـي      ، مثـل المعلمـين   شـري العنصـر الب مـع  
ــانبي ــغط ج ــر   للض ــل يعتب ــالفرد ب ــررا ب ــق ض ــابي وال يلح ــب األول إيج ن، الجان

مفيدا، حيـث يكـون عامـل حفـز للفـرد لبـذل الجهـد نحـو النمـو والتقـدم وحسـن            
، األداء، أمــا الجانــب الثــاني ســلبي، ويتمثــل فــي األلــم الــذي يعــاني منــه الفــرد 

يذكر الضغط غالبا مـا ينصـرف معنـاه إلـى هـذا الجانـب الـذي يشـير إلـى           وعندما
  .الجانب السلبي
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  :تعريف الضغوط النفسية -2
ــرف  ــراف "يع ــاك ج ــرد   ) McGraph, 1970( "م ــا إدراك الف ــغوط بأنه الض

ــذا    ــاحب ه ــام، ويص ــب أو مه ــبة لمطل ــتجابة مناس ــداث اس ــى إح ــه عل ــدم قدرت لع
ــب، والق  ــلبية كالغض ــاالت س ــيولوجية   اإلدراك انفع ــرات فس ــاب، وتغي ــق، واالكتئ ل

  .كرد فعل تنبيهي للضغوط التي يتعرض لها الفرد
ــذكر  ــيلي"وي ــو  ) Selye, 1959( "س ــغط ه ــأن الض ــر  "ب ــم غي ــتجابة الجس اس

ــه الضــغوط  )Daley, 1979("دالــي"، ويعــرف "المحــددة نحــو أي مطلــب يفــرض علي
ة اسـتجابة الفـرد   بأنها الحالة الناتجة عـن عـدم تـوازن بـين مطالـب الموقـف وقـدر       

  .لهذا الموقف
ــرون     ــور وآخ ــت منص ــن طلع ــل م ــير ك ــغوط  ) 1989(ويش ــى أن الض إل

ــات    ــف وأوق ــي مواق ــان ف ــا اإلنس ــانية يخبره ــاة اإلنس ــواهر الحي ــن ظ ــاهرة م ظ
ن بــأن الضــغوط ويقولـو  ،مختلفـة تتطلــب منـه توافقــا أو إعـادة توافــق مـع البيئــة    

  . ضطرابات النفسية والجسميةالمهنية قد تمثل عامال هاما يسهم في مختلف اال
أن مفهــوم الضــغوط يشــير إلــى وجــود عوامــل ) 1993(ويــري شــاكر قنــديل

خارجيــة ضــاغطة علــى الفــرد وبدرجــة تحــدث لديــه إحساســا بــالتوتر أو تشــويها 
في تكامل شخصيته، وحينمـا تـزداد شـدة هـذه الضـغوط فـإن ذلـك قـد يفقـد الفـرد           

  .و عليهقدرته على التوازن ويغير نمط سلوكه عما ه
ــب  ــو حط ــالح أب ــا ص ــي   )2006(أم ــي ف ــية تتجل ــغوط النفس ــري أن الض في

ــادية،      ــمية، واالقتص ــية، والجس ــب النفس ــمن الجوان ــل، يتض ــي متفاع ــار كل إط
ــية،    ــل نفس ــالل ردود فع ــن خ ــل م ــك التفاع ــى ذل ــة، ويتجل ــة، والمهني واالجتماعي

  .انفعالية، فسيولوجية، لذلك فإن جميع الضغوط تعتبر ضغوطا نفسية
ــغوط  يتضــ ــابقة للض ــات الس ــالل التعريف ــن خ ــبه ، النفســيةح م ــاك ش أن هن

ــود   ــل بوج ــغوط تتمث ــى أن الض ــا عل ــا بينه ــاق فيم ــل   اتف ــة وعوام ــرات بيئي مثي
متباينـة يخبرهـا الفـرد فـي مواقـف وأوقـات مختلفـة         ثخارجية وصـراعات وأحـدا  

ــالتوتر أو     ــا ب ــه إحساس ــدث لدي ــيكولوجيا وتح ــيولوجيا وس ــدا فس ــه جه ــبب ل وتس
ــي  تشــويها  ــوازن وتســهم ف ــى الت ــه عل ــده قدرت ــد تفق ــل شخصــيته أو ق ــي تكام ف

  . مختلف االضطرابات النفسية والجسمية
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 :ضغوط العمل -3
ــار    ــل وانتش ــغوط العم ــوع ض ــد بموض ــام المتزاي ــن االهتم ــرغم م ــى ال عل
ــخص    ــن ش ــاين م ــه يتب ــام، إال أن مفهوم ــذه األي ــع ه ــكل واس ــطلح بش ــذا المص ه

ــر ــرف ،آلخ ــث يع ــوبر حي ــل   )Cooper ,1976ِ(ك ــن العوام ــة م ــه مجموع ــى أن عل
ــدور ــة فــي غمــوض ال ــدور، الســلبية والمتمثل ، أحــوال العمــل الســيئة، صــراع ال
  .واألعباء الزائدة والتي لها عالقة بأعمال معينة

ــور  ــه لوفاس ــين يعرف ــي ح ــم   )Levasseur,1987(ف ــتجابة الجس ــه اس ــى أن عل
لــذي ينشــط فيــه للعوامــل الفيزيولوجيــة والنفســية التــي تنشــأ عــن محــيط العمــل ا

   .الفرد
ــا  ــان "أم ــر ونيوم ــرف  )Beer & Newman, 1978( "بي ــل  فيع ــغط العم ض

حالة تنشـأ عـن التفاعـل بـين النـاس وأعمـالهم، وتتسـم بإحـداث تغييـرات           على أنه
  . في داخلهم وتدفعهم إلى االنحراف عن أدائهم الطبيعي

ــارون"ويــري  ــة اتجاهــات لمفهــوم ضــ )Baron, 1993( "ب ــاك ثالث ــأن هن غط ب
  :العمل على النحو التالي

ــاه األو  ــات    : لاالتج ــؤثرات أو المنبه ــد الم ــاره أح ــغط باعتب ــاول الض يتن
  . التي توجد في البيئة ويحدث تأثيره على الفرد

ــاني  ــاه الث ــرات    : االتج ــتجابة للمثي ــن اس ــارة ع ــغط عب ــرى أن الض وي
  ). مسببات الضغط(

ل الــذي يحــدث بــين أمــا االتجــاه الثالــث فيتنــاول الضــغط باعتبــاره التفاعــ
  ،هذين العنصريين، مسببات الضغط واالستجابات نحوها

كمفهـوم إنمـا يـدل    العمـل  من خـالل التعريفـات السـابقة يتضـح أن ضـغوط      
علـى درجـة أكبـر    بيئـة العمـل   على الموقف الـذي تكـون فيـه ظـروف ومتطلبـات      

ـ  ،للعامـل من القدرة الذاتيـة   ـ     وق إمكاناتـه وتف ل معهـا،  الخاصـة علـى التـأقلم والتعام
االنزعـاج والضـيق والتـوتر     تؤدي إلـى إحـداث تغييـرات فـي داخلـه وتسـبب لـه       و

ــل    ــتطيع أداء العم ــال يس ــي ف ــه الطبيع ــن أدائ ــراف ع ــى االنح ــه إل ــم وتدفع واألل
  . بالضغط ولياته على الوجه األكمل، فيشعروتحمل مسؤ المطلوب منه
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  : العمل المدرسيضغوط  -4
ـ أن  )2000(بــراهيم إعبــاس عتبــر ا  هــي  العمــل المدرســي غوط ضـ

ـ     يتعـرض لهـا المعلـم أثنـاء القيـام بمهنتـه،        يمجموعة مـن األحـداث الضـاغطة الت
تشـكل تهديـداً لذاتـه ألنهـا تكـون أكبـر مـن إمكاناتـه الذاتيـة، وتـؤدى إلـى             يوالت

اســتجابات انفعاليــة حــادة ومســتمرة لديــه ويصــاحب ذلــك مظــاهر ســلبية تــنعكس 
ــي  ــه النفس ــم وحالت ــى أداء المعل ــلوكيةعل ــإن ، ة والس ــر  ف ــوت ونص ــاد الكحل عم

ــوت  ــران  )2006(الكحل ــة  يعتب ــم لمجموع ــتجابة المعل ــا اس ــية بأنه ــغوط المدرس الض
ــية    ــأثيرات نفس ــا ت ــأ عنه ــن أن ينش ــي يمك ــة الت ــة والخارجي ــل الداخلي ــن العوام م
وجســمية وســلوكية، ويــدركها المعلــم ويقيمهــا كمواقــف غيــر ســارة وتــؤثر ســلباً  

 )Adamson, 1975( "أدامســون"كمــا يؤكــد  ،لــم فــي المدرســةلــى أدائــه لعملــه كمعع
ــى     ــؤدي إل ــي ت ــباب الت ــد األس ــوظيفي أح ــبء ال ــدة والع ــؤوليات المتزاي أن المس

 )2003(أمـا نضـال عـواد   ، ضـغوط العمـل عنـد المعلمـين فـي المؤسسـات التعليميـة       
مجمــوع الخبــرات  :علــى أنهــا فــي البيئــة المدرســية ضــغوط العمــلينظــر إلــى 

ـ والحوادث ال تسـود بيئـة العمـل وتسـبب للمعلـم انزعاجـاً وتـنعكس عليـه نفسـياً           يت
   .وسلوكياً
  :المدرسي ضغوط العمل مصادر

ــية  ــغوط النفس ــوع الض ــة    ، تتن ــاة اليومي ــروف الحي ــرتبط بظ ــها ي فبعض
وتعــد . وبعضــها اآلخــر يــرتبط بظــروف العمــل ومتطلباتــه، كالمطالــب االجتماعيــة

الضـغوط تـأثيرا فـي حيـاة األفـراد       الضغوط المرتبطـة بظـروف العمـل مـن أكثـر     
ــه      ــرد وعالقات ــية للف ــحة النفس ــى الص ــلبية عل ــا الس ــرا آلثاره ــات نظ والمجتمع

 .)2003،خليفات والزغلول(.وتدني مستوى أدائها إلنتاجي، باآلخرين

ــرى  ــد"وي ــا    )McBride, 1983( "براي ــددة وأهمه ــغوط متع ــادر الض أن مص
ــؤوليا   ــول و المس ــة والفص ــة المدرس ــا تكثاف ــاف،   اإلض ــر ك ــب غي فية، ورات

ــدمت     ــا إنع ــة كلم ــم المنظم ــا زاد حج ــه، فكلم ــع الموج ــة م ــة المتعارض والعالق
ــبعض،    ــهم ال ــاملين وبعض ــين اإلدارة و الع ــوة ب ــعت الفج ــية واتس ــروابط الشخص ال
ــوات       ــى قن ــبء عل ــزداد الع ــة ، وي ــيق والرقاب ــاكل التنس ــاعف مش ــا تتض كم

  ،االتصال، وتصعب عملية اتخاذ القرار
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ــطا و ــرى بس ــاد   )1988(ي ــاد لمص ــة أبع ــم ثالث ــأن أه ــلب ــغوط العم  ر ض
الــة الحجــرات حو، كمــا يــدركها المعلمــون تتمثــل فــي كثافــة الفصــول، المدرســي

  .ومشكالت النمو المهني للمعلم، الدراسية
ــمادوني ــي حــين حــدد الس ــق األول  )1994(ف ــل يتعل مصــدرين لضــغوط العم

ــدور   ــراع ال ــي ص ــة ف ــاغطة والمتمثل ــة الض ــادر المهني ــهبالمص ــدم ، وغموض وع
أمــا الثــاني فيتعلــق . والعالقــات، ضــعية المهنــةالوو، المشــاركة فــي صــنع القــرار

وعــدم الرضــا عــن ، عــدم الرضــا عــن العمــل بالمصــادر الفرديــة والمتمثلــة فــي
  .  الحياة

ــرون ــواب وآخ ــدد الط ــل   )2002(ح ــغوط العم ــادر ض ــاالت لمص ــة مج أربع
ــي ــدريس ، المدرس ــة الت ــو مهن ــاه نح ــي االتج ــل ف ــذاتيا،تتمث ــراع ال ــبء ، لص الع

 .التقدير االجتماعي لمهنة التدريس،المهني للمعلم

 :لدى المعلم ضغوط العملأبعاد  -1.1

ــت   ــي تناول ــات الت ــة الدراس ــداف وطبيع ــي أه ــتالف ف ــغوط نتيجــة لالخ ض
ــاد  ، العمــل ــول أبع ــن اآلراء ح ــد م ــاك العدي ــلهن ــداخل  .ضــغوط العم ونظــرا لت

ـ        وحتـى ال تتشـعب دراسـتنا    ، اةبعض أبعـاد ضـغوط العمـل مـع أبعـاد جـودة الحي
   .المعلم لدىلضغوط العمل  ارتأينا أن نقتصر على أربعة أبعاد

  :  صراع الدور -1.1.4
ــد القــادر و الميــر  ــأن صــراع الــدور يحصــل ) 1996(يــذكر كــل مــن عب ب

عندما تكـون هنـاك متطلبـات متعارضـة فـي آن واحـد تقـع علـى العامـل، سـواء           
ــل أو   ــي العم ــه ف ــه أو زميل ــن رئيس ــل  م ــايرة العام ــث أن مس ــين، بحي المرؤوس

ــة    ــايرة مجموع ــع مس ــارض م ــل تتع ــلة بالعم ــات ذات الص ــن التوقع ــة م لمجموع
  .أخرى من التوقعات مما يؤدي إلى حدوث صراع الدور بالنسبة للعامل

فعليــه الموافقــة بــين متطلبــات ، مختلفــة فــي وظيفتــه ايمــارس المعلــم أدوار
والتـي نجـدها فـي الغالـب     ، جهـة أخـرى   ومتطلبـات التالميـذ مـن   ، المدير من جهة

ــرارات، متعارضــة ــا يخــص الق ــا فيم ــرارات صــارمة ، أم ــم اتخــاذ ق ــى المعل فعل
التعامـل مـع هـذه التصـرفات      وفـي نفـس الوقـت عليـة    ، لمواجهة سـلوك التالميـذ  
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ــا ــة لمعالجته ــم يواجــه  ، بحنكــة واحترافي وهــذا التعــارض فــي األدوار يجعــل المعل
  .األدوارصعوبات في التعامل مع هذه 

  :غموض الدور -2.1.4
ــداوي  ــذكر الهن ــدور   )1994(ي ــوض ال ــأن غم ــرد  ب ــار الف ــى افتق ــير إل يش

ــات     ــل المعلوم ــه، مث ــددة ل ــه المح ــال وظيفت ــه ألداء أعم ــة ل ــات الالزم للمعلوم
ــراءات    ــد وإج ــات وقواع ــداف وسياس ــؤولياته، وأه ــلطاته ومس ــدود س ــة بح الخاص

  . العمل في المنظمة
ــم   ــدى المعل ــتالط ل ــاك اخ ــي هن ــذه األدوار    ف ــرة ه ــة كث األدوار نتيج

ــة  ــل المعرف ــي نق ــة ف ــامل   و،  والمتمثل ــو الش ــة النم ــذرعاي ــي  هدور و، للتالمي ف
ــام  ــظ النظ ــباط وحف ــؤولية االنض ــم مس ــل القس ــؤول و، داخ ــتوى  يتهمس ــن مس ع

ــيل  ــذتحص ــه التالمي ــيو ،وتقويم ــد نفس ــم كمرش ــو  و، دور المعل ــم كعض دور المعل
ــه ــي باإلضــافة إلــى عــدم وضــوح ، كعضــو فــي المجتمــعو  فــي مهنت األدوار الت

ـ ينتظر منهـا أن ترفـع مـن مسـتوى أدا     ال تتـوفر   إلـى جانـب تلـك األدوار التـي    ، هئ
باإلضــافة إلــى احتماليــة تغييــر بعــض هــذه ، إلنجازهــا علــى المعلومــات الكافيــة

  .مما يسبب ظهور الضغط لدى المعلم دون إشعار المعلم األدوار
   :عبء العمل -3.1.4

ــام  ــابالن"ق ــبء   (Caplan, 1978) "ك ــين ع ــة ب ــة العالق ــد طبيع ــة لتحدي بدراس
العمــل ومســتوى الضــغط وقــد أظهــرت الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــه طرديــة 

حيـث وجـد بـأن زيـادة حجـم األعبـاء الموكـول لفـرد عـن          ، بين هذين المتغيـرين 
  .المعدل المقبول تتسبب في إحداث مستوى عال من الضغط

  زيـادةً تتمثـل األولـى فـي ال   : حـالتين الـذي يتضـمن    عـبء العمـل  بويقصد   
كمطالبـة الموظـف بالقيـام بمهـام كثيـرة ال يسـتطيع إنجازهـا فـي         في عبء العمـل  

بـأداء مهـام تتطلـب قـدرات جسـمية       تكليـف الوقت المحـدد مـن قبـل إدارتـه، أو ال    
ــا الموظــف ــة ال يملكه ــة عالي ــل فــي انخفــاض ، ومهــارات علمي ــة فتتمث ــا الثاني أم

ــه  يكــون لأن كــ عمــلعــبء ال لموظــف عمــل قليــل غيــر كــاف الســتيعاب طاقات
ين توتسـبب كلتـا الحـال    ،التـي يمتلكهـا  مكانـات  اإل مـوازاة مـع   وقدراته واهتماماتـه  

  .بعدم االرتياح والملل الفرد شعور
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  : اإلشراف -4.1.4
اإلشراف فـي مفهومـه الحـديث يتضـمن مجموعـة مـن المهـام تعمـل علـى          

ــي  ــف التعليم ــوير الموق ــرهتط ــه وعناص ــع جوانب ــوغ ، بجمي ــه وبل ــق أهداف ولتحقي
  :  وهو نوعان ،غاياته

  :اإلشراف اإلداري
ــراف اإلداري  ــل اإلش ــة  يمث ــة اإلداري ــقف العملي ــنس ــة م ــيط  المكون التخط
ــويم ،   ــذ والتق ــيم والتنفي ــدووالتنظ ــةرك ي ــدير المدرس ــتراتيجية  م ــداف اإلس ، األه

ــعى  ــز تلويس ــينحفي ــئيو المعلم ــق  هي ــة لتحقي ــق  البيئ ــتراتيجية وف ــداف اإلس األه
ق مــن إنجــاز ويســعى دوري مــدى مــا تحقــســة بعنايــة ويقــيم بشــكل وخطــة مدر

  .اإلدارية للمنظومةللتحسين المستمر 
  :التربوياإلشراف 

اإلشراف  إلىالتفتيش  إلى ،اإلشراف الفنيتعددت مسميات اإلشراف التربوي فمن 
اإلشراف التربوي على مساعدة  ث يعملحي، األسماء فالمهمة واحدة تومهما تعدد. التربوي

، وتطوير الموقف التعليمي بجميع جوانبه وعناصره، المعلم على تطوير أساليبه ووسائله
المشرف التربوي على االرتقاء بمستوى أداء يعمل ، ولتحقيق أهداف وغايات اإلشراف التربوي

عقد ندوات  من خاللس تدريالإطالعهم على ما يستجد من معارف في وسائل وطرق بالمعلمين 
   .ودورات تدريبية

  :األداء: ثالثا
  :األداءمفهوم  -1

 وظيفته الموظف بواجبات التزام إلى يشير ما منها عبارات عدة على األداء كلمة تطلق

 الوظيفية ولياتؤوالمس وتحمله لألعباء وظيفته لمهام أدائه خالل من إليه المسندة بالمهام وقيامه
 العمل بمواعيد وااللتزام فيها التي يعمل المنظمة داخل الحميدة واآلداب باألخالق وااللتزام

    )1999،الزهراني( واالنصراف الحضور في الرسمي
  :تعريف األداء-2

 إنجـاز  مـن  الفـرد  يمكـن  نشـاط  بأنـه  الـوظيفي  األداء) 1995(الميـر   عـرف ي
 العاديــة القيـود  علـى  ذلــك ويتوقـف  لـه بنجـاح   المخصـص  الهـدف  أو المهمـة 

  .المتاحة للموارد المعقول الستخدامل



  متغيرات الدراسة                                                                                                              الثالثالفصال 
   

76  
 

 

 الــوظيفي لــألداء المحــدد هــو اإلنســاني الســلوك أن )1996( هــالل ويــرى
 فيـه  يوجـد  الـذي  والموقـف  ونشـأته  الفـرد  طبيعـة  بـين  التفاعـل  وهو محصلة ، فردلل
 فقـط  نفسـه  الفـرد  داخـل  مـن  نابعـة  قـوى  أو لضـغوط  نتيجـة  إال ال يظهر األداء وأن ،

 بـه  المحيطـة  الخارجيـة  والقـوى  للفـرد  الداخليـة  القـوى  بـين  وافـق تفاعل وت هناك وأن
 .ظهور األداء إلى يؤدي مما

 قــدراتهم علــى يعتمــد فقــط ال األفــراد أداء أن فيــرى )1984( زيــدان أمــا
 تعتمـد  ال الدافعيـة  وهـذه  دافعيـه  مـن  لـديهم  مـا  علـى  الوقـت  فـي  نفـس   يعتمد وإنما

 علـى  تعتمـد  وإنمـا  ، الماديـة  مـل الع ظـروف  علـى  إال بنسـبة بسـيطة   عامـة  بصـفة 
 تـدفع  ال المشـبعة  فالحاجـات  األفـراد  حاجـات  التفاعـل مـع   فـي  االجتماعيـة  الظروف

  .السلوك
فـي   البـاحثين  بـين  واضـح  تقـارب  هنـاك  أن السـابقة  التعريفـات  مـن  ونستنتج

 إلـى  الوصـول  الصـعب  مـن  يبـدو أنـه   ذلـك  مـن  الـرغم  وعلـى  ،لـألداء  تعـريفهم 
 األداء موضـوع  أن أخـرى  جهـة  ومـن  ،األداء لمفهـوم  عليـه  محـدد ومتفـق   تعريـف 

 للمنظمـات  بالنسـبة  تعقيـدا  وأكثرهـا  وغموضـا  تشـعبا  المواضـيع األكثـر   مـن  يعـد 
 متعـدد  عوامـل  وجـود  إلـى  باإلضـافة  المجـال  هـذا  الدراسـات فـي   نتـائج  الخـتالف 

  .األداء بمستوى العوامل هذه من كل عامل عالقةو  دور وضوح وعدم
 :مأداء المعل -3

، إذ تتشكل تلك المهام تتغير باستمرارالشأن التعليمي أن مهام المعلم  يدرك كل من يتابع
يم أداء يلمتعلم، ومن هذا المنطلق يصبح تقالمعلم وا يعايشه إطار االنفجار المعرفي الذي في

و  ،مهامهيم يمكن الكشف عن مدى إلمام المعلم بيألنه من خالل التق .األهمية المعلم أمراً في غاية
  .لعملهمستوى إتقانه 

مجموعــة مــن المهــام الموكلــة للمعلــم  )11 :2005(الطيــفيبــين نضــال عبــد 
ــاعي   ــاطفي واالجتم ــاخ الع ــوفير المن ــي ت ــل ف ــم ، تتمث ــة العل ــيم بيئ ــوفير ، تنظ ت

  .الحظة الطالب ومتابعتهم وتقويمهمم، حفظ النظام، الخبرات التعليمية
  :داءاأل تقييم -1.3

ــاحثون  ــف الب ــاس أداء   اختل ــح لقي ــرادف األص ــتخدام الم ــلية اس ــي أفض ف
فــي حــين كــان توجــه بعضــهم ، ففضــل بعضــهم اســتخدام كلمــة تقيــيم. الموظــف
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أن التقيـيم يسـبق    إلـى وقـد بـرر أصـحاب االتجـاه األول     ، اآلخر إلـى كلمـة تقـويم   
  ).67 :2017،اليافيالعمري .(على إعطاء قيمة للعمل المبذول التقويم ألنه قائم

ــيم األ ــة   تقي ــال الموكل ــوظفين لألعم ــتوي أداء الم ــد مس ــيهم  داء لتحدي إل
تقـويم األداء هـو عبـارة عـن عمـل      أمـا  ، ومدي التـزامهم بنظـام و قواعـد العمـل    

ــوب    ــي و األداء المطل ــين األداء الفعل ــة ب ــتالف    مقارن ــباب االخ ــد أس       و تحدي
  .الموظف لتعديل أدائه ليتناسب مع األداء المطلوب منه إبالغو

  :أداء المعلم قييمت -2.3
ــة تق  ــاعد عملي ــتس ــة ي ــات التعليمي ــم المؤسس ــق   يم أداء المعل ــى تحقي عل

عملـه   فـي مجموعة مـن األهـداف مـن بينهـا قيـاس مـدى تقـدم المعلـم أو تخلفـه          
 بمعــايير أو أوزان ملموســة، و كــذلك فــي الحكــم علــى تحقيــق التــوازن الضــروري

 ).1993 ،مي وآخرونحل(“ بين متطلبات العمل ومؤهالته العلمية وخصائصه
ـ تق )2004( األغـا يعرف  التـي يـتم فيهـا إصـدار      العمليـة  يم أداء المعلـم بأنـه  ي

بـإجراء هـذه العمليـة كـل مـن       ويقـوم ، حكم حول أداء المعلـم مـن الناحيـة المهنيـة    
 .المهني المستمر لديه والمعلمين والموجهين للتأكد من النمو ينريالمد

ــه  )2005(ســكر وآخــرون  أمــا ــى مســتوى امــتالك فيعرفون ــه الحكــم عل بأن
لــبعض كفايــات األداء بهــدف رفــع ذلــك المســتوى مــن خــالل تجــاوز   المعلمــين

 .أدائهم وتعزيز أسباب وعوامل قوتهم أسباب وعوامل ضعف

 :المعلم أداء يميمجاالت تق -3.3
ــيي ــدد حلم ــرون  ع ــاالت تق )1991(وآخ ــمج ــةأداء يم ي ــم نتيج ــدد  المعل لتع

 : يجب أن تتوفر لديه وهذه المهارات هي المهارات األساسية التي

ــة -أ ــارات المعرفي ــات   وهــي: المه ــن معلوم ــم م ــه المعل ــا كون حصــيلة م
خـالل سـنوات عملـه بالتـدريس،      وأفكار مـن خـالل سـنوات تأهيلـه كمعلـم أو مـن      

فيهـا وأهـدافها، ووسـائل     وهـذه الحصـيلة تتصـل بخصـائص المدرسـة التـي يعمـل       
ــام المعلو ــه، ونظ ــةاالتصــال وقنوات ــائق المتعلق ــات والحق ــل  م ــيير العم ــة تس بكيفي

 .وتطويره وتقويمه

تلــك المهــارات التــي تتصــل بفهــم كيفيــة  وهــي: المهــارات اإلنســانية -ب
المختلفـة، فالمدرسـة تمثـل نسـيجا اجتماعيـا       التعامل مـع أنمـاط العالقـات اإلنسـانية    
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ـ      بما تضـمه مـن الـزمالء، و التالميـذ     ى شـرائح  وعـائالتهم التـي تنتمـي بـدورها إل
عالقـات التالميـذ مـع بعضـهم الـبعض، وكـل        متعددة من المجتمـع، باإلضـافة إلـى   

 .هذا يمثل الوسط المدرسي

التـي يمتلكهـا المعلـم وتبـدو فيمـا       األقدميـة  تلـك   وهـي : المهارات الفنيـة  -ج
 الفصـل مثـل مهـارات التخطـيط السـليم للـدرس،       يقوم به مـن أداء تدريسـي داخـل   

 .التعليمية، التنظيم الجيد لألنشطة المدرسية وغيرها سائلاالستخدام األمثل للو

   :المعلم هيأداء يم يأن مجاالت تقيرى ف )2004(حجي أما 
ــداده ــل   إع ــي العم ــهامه ف ــي وإس ــه، وأداؤه التعليم ــة وكفايات ــه المهني وتنميت

ــل المدرســة        اإلداري ــه داخ ــور، وعالقات ــاء األم ــي، واتصــاله بأولي المدرس
 .”مله ودوره القيادي والرياديبع وخارجها والتزامه

  :أما مجاالت المهارة المعرفية والمهارة الفنية التي يمكن أن يقوم فيها المعلم فهي اآلتي
 .المعرفة المتعلقة بالمادة العلمية وأساليب تدريسها

 .المعرفة بعملية التعلم وخصائص المتعلمين •

 .المعرفة بإجراءات تصميم وتخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس •

 .المعرفة المتعلقة بالنمو المهني لدى المعلم •
 .المعرفة المتعلقة بعالقة المدرسة بالمجتمع •

ذا مــا اتفقــت الدراســات علــى م نظريــا، وهــيوهــذه المهــارات يمكــن أن تقــ
ـ  يم المـتالك المهــارة، وقــد يــأنـه تق   ،رمضــان ( للممارســة يميــم أدائيــا وهـذا تق يتق

2004(.  

  :داءاألأبعاد -4.3
محددات األداء في ثالثة عوامل  (Porter & Lawler) "بورتر ولولر"ويلخص نموذج 

  :رئيسة
 .الجهد المبذول، وهو الذي يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل -
 .قدرات الفرد وخبراته السابقة، وهي التي تحدد درجة فعالية الجهد المبذول -

ك والنشاطات التي يتكون منها إدراك الفرد لدوره الوظيفي وتصوراته وانطباعاته عن السلو -
  .عمله والكيفية التي ينبغي أن يمارس بها دوره في المنظمة
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  :أبعاد أداء المعلم -5.3
ــة   ــة الوطني ــددت وزارة التربي ــر ح ــي الجزائ ــام ف ــيمه ــم ف ــرار  المعل الق

  :وتتمثل هذه المهام في ،13/11/1991المؤرخ في  831الوزاري رقم 
   :النشاطات البيداغوجي -1.5.3

ــوم  ــميق ــمنها     المعل ــي  يتض ــات الت ــارف و المعلوم ــذ المع ــنح التالمي بم
البرنـامج الرســمي المخصــص لهــم ضــمن المواقيــت الرســمية الواجــب التقيــد بهــا  

  .  بصفة قانونية و كاملة 
ــولى   ــميت ــيع المعل ــار مواض ــحيحها  اختي ــارات و تص ــروض و االختب  ،الف

ــيم أو  سررهــا مجــالو هــو المعنــي بهــا  مباشــرة إال فــي حــاالت خاصــة تق التعل
  . مجالس األقسام 
ــولي  ــم يت ــي  المعل ــات الت ــجيل العالم ــذا تس ــدالت  و ك ــاب المع ــذلك حس ك

ــروض     ــي  ف ــذ ف ــا التالمي ــل عليه ــارات  يتحص ــتمرة و االختب ــة المس          المراقب
  .الكشوف  المتداولة والمالحظات على الوثائق و 

ــزم  ــاركة يل ــم بالمش ــي ع المعل ــات ف ــوين وملي ــتوى تح التك ــين المس          س
ســواء كمســتفيد أو كمــؤطر بمــا  .التربيــةتنظمهــا وزارة  المعلومــات التــيوتحديــد 

  . في ذلك العمليات  التي تبرمج  أثناء  العطل  المدرسية 
  :النشاطات التربوية -2.5.3

المجموعــة التربويــة  فــي تربيــة  ازدهــاربصــفة فعليــة فــي  المعلــميســاهم 
  : بما يأتي المثل  إعطاءالتالميذ و 

ــون ــم يك ــؤ المعل ــن جميــ  والمس ــوعين   ع ــرين لموض ــذ الحاض ع التالمي
ت ســلطته المباشــرة فــي القســم طيلــة المــدة  التــي يســتغرقها  الــدرس الــذي حــت

  .يت الرسمي قيكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام  للمؤسسة  و حدود التو
علـى أمـنهم   عـن انضـباط التالميـذ المـوكلين إليـه و       والالمعلـم مسـؤ   يكون

  .نهايتهاو يلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى 
أن يتكفـل بقسـم غيـر منصـوص عليـه فـي جـدول خدماتـه          يمكن للمعلـم ال 

 موافقــة مــديرلــه إال بعــد  التــي عينــتأو أن يشــغل قاعــة أخــرى غيــر القاعــة 
  .المؤسسة
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   :االنضباط في العمل -3.5.3
ــات امــن مظــاهر انضــباط  ــد بأوق ــم التقي ــق ، لعمــلالمعل ــى جانــب تطبي إل

مــن أخطــر المشــكالت التــي  تراوالتــأخالغيــاب حيــث يعتبــر ، اللــوائح المدرســية
خـروج المعلمـين أثنـاء     إلـى باإلضـافة  ، لـدى المعلـم  تدل على غياب قيمـة األمانـة   

ــل ــات العم ــث    أوق ــت باألحادي ــاعة الوق ــذلك إض ــة، وك ــوائجهم الخاص ــاء ح لقض
  .يةالجانب

  :الملخص
والمتمثلــة فــي ، مفــاهيم الدراســةتحليــل وتحديــد تــم ، بنــاء علــى مــا ســبق

أوالهمـا اسـتخدام المنظمـات كـل     ، ثـل جـانبين أساسـيين   مالتـي ت  جودة حيـاة العمـل  
والثانيـة يتمثـل فـي سـعي العـاملين إلـى إشـباع        ، اإلمكانات لغرض زيـادة اإلنتاجيـة  

ـ  الـذي  ضـغوط العمـل  أمـا مفهـوم   . حاجتهم فـي العمـل   دل علـى الموقـف الـذي    ي
علـى درجـة أكبـر مـن القـدرة الذاتيـة       بيئـة العمـل   فيه ظـروف ومتطلبـات   تكون 

ــل ــ ،للعام ــهوتف ــا، و  وق إمكانات ــل معه ــأقلم والتعام ــى الت ــة عل ــى الخاص ــؤدي إل ت
ــه  ــبب ل ــه وتس ــي داخل ــرات ف ــداث تغيي ــوتر  إح ــيق والت ــاج والض ــم االنزع واألل

 مثـل الـذي ي وتدفعه إلـى االنحـراف عـن أدائـه الطبيعـي فـال يسـتطيع أداء العمـل         
الوســيلة الهادفــة للوصــول إلــى هــدف معــين ومحــدد، وذلــك لكونــه عبــارة عــن 
ــرتبط        ــا، وي ــة لتحقيقه ــائل الالزم ــداف والوس ــن األه ــال م ــس ك ــاط يعك نش

  .بالمخرجات التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها
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  :يدتمهال
الخطــوات اإلجرائيــة التــي مــن خاللهــا نوضــح  مــنتعتبــر هــذه الخطــوة 

ــة    ــوات الدراس ــة، خط ــة الدراس ــار عين ــة اختي ــا، طريق ــة، مجتمعه ــنهج الدراس م
ــائية ــاليبها اإلحص ــتخدمة   ، وأس ــث المس ــول أدوات البح ــيحات ح ــاء توض ــع إعط م

ـ و تطويرهـا مـن طـرف الباحـث أو مـن ق     في الدراسـة مـن حيـث بنـاء األداة أ     ل ب
وكـذا وصـف طـرق التأكـد      ،خرين مع ذكر عـدد العبـارات واألبعـاد الممثلـة لهـا     آ

  . صالحيتهامن 
  :االستطالعيةالدراسة منهجية : أوال

ــة  ــدان الدراس ــاك بمي ــد االحتك ــا ، قص ــل ظروفه ــة بك ــدا ، واإلحاط وتحدي
ــة  ــوات الدراس ــراءات وخط ــوع   ، إلج ــبة لموض ــاليب المناس ــذا األدوات واألس وك

بزيــارات ميدانيــة لــبعض المــدارس االبتدائيــة الواقعــة فــي  قــام الباحــث. الدراســة
 ةالدراســي الســنةمــن  خــالل الفصــل األول ، للباحــث النطــاق الجغرافــي 

ــث ،2016/2017 ــدر      حي ــع الم ــابالت م ــإجراء مق ــوة ب ــذه الخط ــمحت ه  ينس
ومحاولــة ، عــن قــرب ظــروف عمــل المعلمــينعلــى والمدرســين قصــد التعــرف 

ــل ا  ــباب والعوام ــف األس ــي مختل ــاتهم تقص ــف وراء معان ــي تق ــن  ،لت ــل م عراقي
ــامهم   ــتهم مه ــي ممارس ــتمر ف ــكل مس ــواجههم وبش ــعبات ت ــير و ،وص ــق الس تعي

ــم    ــوظيفي للمعل ــن األداء ال ــل م ــة وتقل ــن للدراس ــذا و ،الحس ــى  ك ــوف عل الوق
والشــيء المالحــظ مــن هــذه ، انشــغاالت المــربين فــي ضــل اإلصــالحات المتتاليــة

ـ  النفســي  مشــاعر القلـق والضــغط المقـابالت   ، تجــاه مهنــتهمون الـذي يعيشــه المعلم
ــدة    و ــالحات الجدي ــص اإلص ــا يخ ــة فيم ــرة التربوي ــود األس ــذي يس ــوض ال الغم

  .والمتعلقة بإصالحات الجيل الثاني
  :االستطالعيةمجتمع وعينة الدراسة  .1

  : االستطالعية مجتمع الدراسة .1.1
ــون   ــذين يعمل ــات ال ــين والمعلم ــع المعلم ــن جمي ــع الدراســة م ــون مجتم يتك

ــة ا ــة التابعــةاإلدار اتلتابعــة للمقاطعــفــي المــدارس االبتدائي ــو  ي ــدائرة وادي رهي ل
ــددهم   ــالغ ع ــ 345والب ــة امعلم ــا  ومعلم ــات  وفق ــذه المقاطع ــجالت ه ــنة لس للس

  .2015/2016الدراسية 
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  :االستطالعية عينة الدراسة .2.1
حجـم العينـة فـي الدراسـات التـي تعتمـد علـى تقنيـة          تحديـد ال تزال مشكلة 

وفـي الغالـب تكـون العينـة ذات     ، ذجة بالمعادلة البنائيـة قائمـة إلـى حـد السـاعة     النم
والسـؤال يبقـى مطـروح حـول حـدود      ، الحجم الكبيـر هـي األكثـر تمثـيال للمجتمـع     

حالــة  200فــي حــدود  )Breckler,1990( "بريكلــر"فلقــد حصــرها ، حجــم هــذه العينــة
اســة تـم نشــرها  در 72مـن خـالل تفحصــه لمجموعـة مـن الدراســات بلـغ عـددها       

ــنفس االجتمــاعي واســتعملت فيهــا تقنيــة النمذجــة   فــي  مجلــة الشخصــية وعلــم ال
ــة ــة البنائي ــا ، بالمعادل ــذكر أربعــة عناصــر  )Hair & all,1998( "هــار وآخــرون"أم ف

ــة وهــي   ــة البنائي ــة الضــروري لمعالجــة نمــوذج المعادل ــد حجــم العين مهمــة لتحدي
وترتيبــات ، وتوزيــع البيانــات، تبــروحجــم النمــوذج المخ، مســتوى تعيــين النمــوذج
ــوذج النظــري ــدير النم ــا ، تق ــارات"أم ــول  )Barrett,2001( "ب فيتحــدث عــن عــدم قب

ـ    الت عـدة لنشـر أي دراسـة تسـتخدم تقنيـة النمذجـة       االمجالت المتخصصـة فـي مج
ويتفـق أغلـب البـاحثين فـي هـذا      ، فـرد  200بالمعادلة البنائية تقـل فيهـا العينـة عـن     

  .فرد 200عن لحجم العينة الحد األدنى يقل أن ال المجال على 
وحرصـا مـن الباحـث علـى تـوفير الشـروط الالزمـة         ،تأسيسا لمـا سـبق  و 

 250 أفرادهــابلــغ عــدد  عشــوائيةاختيــرت عينــة  ،االســتطالعيةالدراســة إلجــراء  
ــروا مــن، افــرد ــة تاب اختي ــة مقاطعــات إداري ــوثالث ــدائرة وادي رهي ــين  ،عــة ل ويب

ــدول  ــع  )1(الج ــرتوزي ــب   ادأف ــة حس ــةالعين ــنس المقاطع ــاء   و الج ــد انتق بع
  . االستجابات الصالحة للتحليل

  
  توزيع المعلمين والمعلمات حسب المقاطعة و الجنس )1(الجدول

  المجموع  اناث  ذكور  
  85  43  42 المقاطعة األولى

  70  37  33 المقاطعة الثانية

  84  51  33 المقاطعة الثالثة

  239  131  108  المجموع

  
  



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

84  
 

 

  :االستطالعية الدراسة عينةخصائص .1.2.1

  :الشخصيةالمتغيرات .أ
  الجنس والسنحسب الدراسة االستطالعية توزيع عينة  )2(الجدول 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  % 56.07حيث بلغت  الذكورأكبر من نسبة اإلناث نالحظ نسبة  )2(من خالل الجدول رقم     
 ،و هذا دليل على أن أكبر عدد من ممارسي التعليم هم من النساء 43.93وبلغت نسبة المعلمين 

سنة وهذا دليل على وجود  41ألقل من  % 54.80أما فيما يخص سن المعلمين فقد بلغت النسبة 
   .من الشباب يزاولون مهنة التعليم عدد كبيرة

  :المتغيرات التنظيمية.ب
  والتكوين منطقة العملاألقدمية وحسب الدراسة االستطالعية توزيع عينة ) 3(الجدول 

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئة  المتغير

  الجنس
 43.93  105  الذكور

 56.07  134  اإلناث

  100  239  المجموع

  السن

 14.2 34  سنة 30 اقل من

 40.6 97  ةسن 40 إلى 30 من

 23.8 57  ةسن 50 إلى 41 من

 21.3 51  سنة 50 من أكثر

  100  239  المجموع

  ة المئويةالنسب  التكرارات  الفئة  المتغير

   األقدمية

 23.43 56  واتسن 5 اقل من

 32.64 78  سنة 15 إلى 5 من

 34.73 83  سنة 25 إلى 16 من

 9.21 22  سنة 25 من أكثر

  منطقة العمل
 43.10 103  حضري 

 34.30 82  شبه حضري

 22.60 54  ريفي

  التكوين
 10.50 25  المدرسة العليا لألساتذة

 54.40 130  الجامعة

 35.10 84  للتربية يمعهد التكنولوجال
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األقــل  األقدميــة المعلمــين ذوي نالحــظ نســبة  )3(مــن خــالل الجــدول رقــم 
التــي  األقدميــة  فــي حــين بلغــت هــذه النســبة لــذوي  % 56بلغــت  ســنة 15مــن 

و هــذا دليــل علــى أن أكبــر نســبة مــن المعلمــين هــم مــن  % 44ســنة  15تتجــاوز 
ــة ذوي  ــط األقدمي ــص   ،ةالمتوس ــا يخ ــا فيم ــل أم ــة العم ــة منطق ــد أن أغلبي فنج

بلغــت النســبة  المعلمــين يدرســون فــي المنــاطق الحضــرية والشــبه حضــرية حيــث
ــرية و  % 43.10 ــاطق الحضـ ــبة للمنـ ــبه  % 34.30بالنسـ ــاطق الشـ ــبة للمنـ بالنسـ

أمــا فيمــا يخــص التكــوين فنجــد أن  ،بالنســبة للمنــاطق الريفيــة % 22.6حضــرية و 
ــبة  ــن  % 54.40نس ــرة  م ــبة كبي ــي نس ــات وه ــي الجامع ــن خريج ــم م ــين ه المعلم

ــد    ــي المعاه ــواء ف ــيم كتخصــص س ــاروا التعل ــذين اخت ــين ال ــع المعلم ــة م بالمقارن
  .قديما أو في المدارس العليا لألساتذة حديثا

  :وطرق التحقق من صالحيتها أداة الدراسة .2
  :اإلطالع على أدبيات البحث .1.2

طـار النظـري لمـا جـاءت بـه الدراسـة       كان لزامـا علـى الباحـث إيجـاد اإل    
ــرها    ــذي يفس ــري ال ــاس النظ ــى األس ــتناد عل ــرات و االس ــن متغي ــتطالعية م االس
بـالتطرق إلــى مختلـف الدراســات واألطــر النظريـة التــي عالجـت هــذا الموضــوع     

اإلحاطــة بجميــع بممــا يســمح للباحــث  ،كتــب ومجــالت ونشــرياتدراســات ومــن 
  .هذه المتغيرات تناولتالتي  ةاألطر النظريجوانب الموضوع من خالل 

  :اإلطالع على المقاييس  .2.2
مجموعة من المقاييس التي أعدت لقياس هذه المتغيرات في الدراسات  علىالباحث  اطلع

السابقة ومن بين المقاييس التي تم اإلطالع عليها واالستفادة منها في بناء االستبيان المتعلق بهذه 
  : يلي الدراسة ما

و مقيـاس جـودة    ،)2007( سـعد  العنـزي  مـن  إعـداد  العمـل  حيـاة  دة مقيـاس جـو   -أ
ــاة ، )2014( مــن  إعــداد خليــل إســماعيل ماضــي  العمــلحيــاة  ومقيــاس جــودة حي

الوظيفيــة حيــاة الو مقيــاس جــودة  ،)2015(محمــد أحمــد خــدام(العمــل مــن  إعــداد 
  ).2015( الدحدوححسني إعداد من 
، )1998( الشــافعي الدســوقي حمــدممقيــاس ضــغوط مهنــة التــدريس مــن إعــداد  -ب

 ســلطان عويـد مـن إعــداد   المدرســين لـدى  العمــل فـي   الضــغوط مصـادر ومقيـاس  
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ــعان ــاس، )2000( المش ــادر ومقي ــغوط مص ــة الض ــدى  المهني ــيل ــدارس معلم  الم

 عنـد  العمـل ومقيـاس ضـغوط   ، )2001( بريـك  وسـام مـن إعـداد    عمـان  فـي  الخاصة

ــين ــداهللا العمــ   المعلم ــن عب ــد ب ــداد عبي ــن  إع ــاس و) 2003( ريم ــغوط المقي ض
  .)2006( عماد الكحلوت ونصر الكحلوت من  إعداد  المدرسية لدى المعلمين

ــوظيفي      -ج ــويم األداء ال ــي تق ــة ف ــة واألجنبي ــايير العربي ــض المع ــة بع مراجع
قســم المعــايير المهنيــة للمعلــم التــي قــدمها  :ونــذكر علــى ســبيل المثــال، للمعلــم

ومـن   ،)1996(يـات المتحـدة األمريكيـة فـي عـام      بالوال التربيـة فـي واليـة أريزونـا    
ــرار    ــي الق ــة ف ــة الوطني ــددتها وزارة التربي ــي ح ــة الت ــة الجزائري ــايير العربي المع

ــم  ــوزاري رق فــي مــواده العشــرين والتــي  تحــدد  13/11/1991المــؤرخ فــي  831ال
ــم المدرســة األساســية ــايير  ،مهــام معل ــيم والمع ــة والتعل ــي حــددتها وزارة التربي الت

والمتمثلــة فــي خمســة مجــاالت انبثــق عنهــا ثمانيــة ، )2003(صــر فــي عــام فــي م
لتنميـة المعلمـين   المـؤتمر الـوطني   و المعـايير التـي تـم إقرارهـا فـي       عشر معيارا،

التربيـة والتعلـيم فـي    والمتمثلـة فـي سـبعة مجـاالت وهـي       )2006(مهنيا فـي األردن 
ــة ، األردن ــة والبيداغوجي ــة األكاديمي ــيط ل، المعرف ــدريسالتخط ــدريس، لت ــذ الت ، تنفي

  .وأخالقية مهنة التدريس، والتطوير الذاتي، وتقييم تعلم الطلبة
  :تصميم أداة الدراسة .3.2

ــابقة    ــات الس ــوث والدراس ــداف البح ــة وأه ــتالف طبيع ــة ألخ ــأ، نتيج  لج
ــث ــى الباح ــة   إل ــة الحالي ــالءم الدراس ــاس ت ــاء أداة قي ــتخدام  . بن ــم اس ــث ت حي

ــتبيان ــق(االس ــأداة )1الملح ــيةأس ك ــع اس ــات، لجم ــاً البيان ــة وأساس  آراء لمعرف
ــات ــة واتجاه ــة عين ــث ،الدراس ــري حي ــتبيان عتب ــن االس ــة األدوات م  المهم

 تحكـم  إمكانيـة  إلـى  ذلـك  ويعـود  ،الميدانيـة  الدراسـة  فـي  البيانـات  لجمـع  واألساسية
 تقسـيم  تـم  وقـد ، الدراسـة  مجتمـع  مـن  جمعهـا  المـراد  والحقـائق  األسئلة في الباحث

  :كالتالي قسمين لىإ االستبيان
ــم ــص  :األول القس ــراتيخ ــية المتغي ــن  و الشخص ــنس والس ــي الج ــة ف       ،المتمثل

ــة  ــرات التنظيمي ــي   و والمتغي ــة ف ــةالمتمثل ــل، منطق ــة العم ــوين  ،األقدمي التك
  .ياألكاديم
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فقـرةً، موزعـةً    )68(مـن   األوليـة هـذا القسـم فـي صـورته     يتكـون   :الثـاني  القسم
   :ثالثة محاورعلى 

يتنــاول العبــارات المعبــرة عــن جــودة حيــاة العمــل والتــي أمكــن   :ألولا المحــور
ــة  ــاد التالي ــي األبع ــياغتها ف ــية: ص ــل، اإلدارة المدرس ــروف العم ــات، ظ ، العالق

  طبيعة العمل، الحوافز، الحياة داخل وخارج العمل
والتـي   ضـغوط العمـل لـدى المعلـم    يتنـاول العبـارات المعبـرة عـن      :الثاني المحور

ــياغتها ــن ص ــة أمك ــاد التالي ــي األبع ــل: ف ــبء العم ــدور، ع ــوض ال ــراع ، غم ص
  اإلشراف التربوي، الدور

يتنـاول العبـارات المعبـرة عـن األداء والتـي أمكـن صـياغتها فـي          :الثالـث  المحور
  االنضباط، المجال التربوي، المجال البيداغوجي :األبعاد التالية 

ــت ــات وكان ــي اإلجاب ــم ف ــاني القس ــات ذات الث ــة إجاب ــ مغلق ــاس اًوفق  لمقي
 موافــق غيــر ، موافــق غيــر أدري، ال موافــق، ، تمامــا موافــق( الخماســي ليكــرت
 والســهولة البسـاطة  االسـتبيان  لعبـارات  صـياغته  فــي الباحـث  راعـى  وقـد .)إطالقـاً 

  .المبحوثين لعامة مفهومة تكون بحيث المستطاع قدر
  :التحقق من صالحية األداة. 4.2

ــق ــن للتحق ــالحية األداة م ــام ،ص ــثالب ق ــرض اح ــي األداة بع ــورتها ف  ص
 مــن واالختصـاص  الخبـرة  ذوي مـن  )2الملحـق (المحكمــين مـن  عـدد  علـى  األوليـة 

وأســاتذة مــن خــارج ، عبــد الحميــد بــن بــاديس بجامعــة التــدريس هيئــة أعضــاء
 مفــردات حــول ومقترحــاتهم مالحظــاتهم بإبــداء مشــكورين تفضــلوا وقــد الجامعــة،

ــام   األداة، ــات ق ــذه االقتراح ــوء ه ــى ض ــث وعل ــارات   الباح ــض العب ــذف بع بح
  ،نالمحكمو بها أوصى التي التعديالت إجراءو
  : األساليب اإلحصائية .3

فــي ضــوء فــروض الدراســة، وأهــدافها، ووفقــاً لطبيعــة البيانــات التــي تــم 
  : تجميعها ميدانياً، اعتمد الباحث على األساليب اإلحصائية التالية

  :)Kolmogorov-Smirnov(وفنريمجروف سمختبار كولا .1.3
  عينة الدراسة مسحوبة من مجتمع تتبع بياناته التوزيع الطبيعيبيانات أن للتأكد من 
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  : KMO اختبار كايز ماير أكلين. 2.3
والتـي يجـب أن تكــون    KMOبإيجـاد قيمـة   ، للتأكـد مـن كفايـة حجـم العينــة    

ــر مــن  ــه أكب ــة وهــذا شــرط أساســي يجــب  ) 0.50(قيمت ــة كافي ــى تكــون العين حت
  )Hair et all,2006 ; 102( .تحقيقه

  : Bartlettاختبار بارتليت . 3.3
ــأن  ــد ب ــفوفة الوحــدة التأك ــل مص ــاين ال تمث ــفوفة التب ــون ، مص ــى أن يك عل

  . )Hair et all,2006 ; 103( )0.05(مستوى الداللة لهذا المؤشر أقل من 
 :التحليل العاملي االستكشافي. 4.3

ــلوب  ــذا األس ــث ه ــتخدم الباح ــتخالص  اس ــل عواالالس ــاهمة م ــة مس ومعرف
إمكانيـة الـتخلص مـن الفقـرات      إلـى باإلضـافة   ،الفقرات فـي تشـكيل هـذه العوامـل    

 )Hair & All ,2010 ; :666( .0.50ها عن التي يقل تشبع

  :وازيلتحليل الما .5.3
حصــول عليهــا مقارنــة عــدد العوامــل التــي تــم اللاســتخدم هــذا األســلوب 

طريقــة الجــذر بتــم الحصــول عليهــا ، مــع العوامــل التــي مــن التحليــل المتــوازي
  .الكامن

 :التحليل العاملي التوكيدي .6.3
ــلوب     ــذا األس ــث ه ــتخدم الباح ــات اس ــار العالق ــة الختب ــين  اإلرتباطي ب

ــوم ــل مفه ــتخرجة لك ــل المس ــن وا، العوام ــد م ــات لتأك ــة اصــدق وثب ــة العاملي لبني
  .لمتغيرات الدراسة

  :الدراسة لمقاييسالبنية العاملية  :ثانيا
لنمـوذج العـاملي يعتبـر مـن األدلـة القويــة      تأييـد البيانـات ل  مـدى  تبـار  إن اخ

وتتطلـب هـذه الخطـوة المفاضـلة بـين عـدة نمــاذج        ،علـى تحقيـق صـدق المفهـوم    
 .مالئمـة للبيانـات  فضـل  النمـوذج األ عاملية لبنية المفهـوم، يـتم مـن خاللهـا اختيـار      

ــر  ــلويعتب ــوذج أفض ــد   ،نم ــق الح ــذي يحق ــوذج ال ــىالنم ــر األدن ــودة ات لمؤش ج
  .فسةالمنا من بين النماذجالمطابقة 
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  :العملحياة جودة  لمقياس ةالعاملي البنية .1
  :التأكد من شروط إجراء التحليل العاملي .1.1
 : اعتدالية التوزيع .أ

ــة ــة طبيع ــع ال لمعرف ــات توزي ــن  بيان ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــةالت  عين
ــة ــث  الدراس ــتخدم الباح ــوروف اس ــار كولمج ــميرن –اختب ــائج وف س ــاءت النت وج

  :كما يظهره الجدول التالي
 العمل حياةجودة  متغيرلالطبيعي يع التوز )4(الجدول 

  (Sig) االحتمالية  درجات الحرية  إحصائي االختبار  

 0.577 239 0.780  سميرنوف –كولمجوروف 
  

وهــي  ،)Sig =0.577(نجــد أن قيمــة االحتماليــة  )4(مــن خــالل الجــدول رقــم 
، ختبــار كولمجــوروفال بالنســبة مــن الطــرفين لالختبــار   0.025أكبــر مــن  قيمــة

ــأن   ــل ب ــذلك ال يمكــن رفــض الفــرض الصــفري القائ ــاة جــودة ل ــا  العمــلحي له
  .طبيعيالتوزيع ال
 :  فحص مصفوفة االرتباط. ب
مصفوفة االرتباط لمتغير جودة حياة العمل نالحظ خلو  Spss معاينة مخرجات برنامجمن خالل  

  .أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام 0.30أو يقل عن  0.90رتباط يتجاوز من أي معامل ا
  :االزدواج الخطي. ج

ــفوفة   ــدد المص ــة مح ــت قيم ــد بلغ ــن  ، )Determinant = 8.778E-005(لق ــر م ــي أكب وه
ــددة  ــة المح ــين   0.00001القيم ــي ب ــاط ذات ــكلة ارتب ــود مش ــدم وج ــي ع ــذا يعن وه

  .المتغيرات

 :كفاية حجم العينة. د
  كايزر ماير اولكين واختيار بارتليت ) 5(ول الجد

 0.787 كايزر ماير اولكين لكفاية حجم العينة

 اختبار بارتليت
 2121.881 كاي تربيع

 435 درجة الحرية

 000. الداللة
  

ــدول ــالل الج ــن خ ــم م ــة  )5( رق ــأن قيم ــين ب ــر  KMO  =0.79يتب ــي أكب وه
أمـا فيمـا    .التحليـل العـاملي   حجـم العينـة إلجـراء   لبمـا يعبـر عـن كفايـة      0.50من 
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ــد مســتوى   ــو دال عن ــت فه ــار بارتل ــن مســتوى   0.000يخــص اختب ــل م ــو أق وه
ــد  ــة المعتم ــذه  0.05الدالل ــى أن ه ــل عل ــذا دلي ــفوفة   وه ــل مص ــفوفة ال تمث المص

  .الوحدة
  :االستكشافيالتحليل العاملي  .2.1

استخدم الباحث ، العملجودة حياة  للكشف عن البنية العاملية ذات الداللة النظرية لمفهوم
استخدام التدوير و ،)PAF( المحاور األساسيةطريقة أسلوب التحليل العاملي االستكشافي بتوظيف 

معتمدين في استخراج عدد العوامل على محك كايزر ، )Varimax( المتعامد بطريقة الفاريماكس
التحليل و .تساوي الواحد الذي  يعتمد في قبوله للعامل على أن تكون قيمة الجذر الكامن أكبر أو

 قصاء الفقرات التي لها اشتراكية أقل منوتم إ، وازي للتأكد من عدد العوامل المستخرجةالم
0.50. )Hair & All ,2010 ; :666(                           

  :استخالص العوامل .1.2.1
عوامـل   سـتة  نجـد نتـائج التحليـل العـاملي االستكشـافي      اسـتقراء خـالل  من 

حيــث ، زت قيمــة الجــذر الكــامن لهــا الواحــد الصــحيح وفــق محــك كــايزرتجــاو
ــبة  ــة نس ــل مجتمع ــذه العوام ــرت ه ــفوفة    % 64.55 فس ــي للمص ــاين الكل ــن التب م

ــة ــاوزت  العاملي ــبة تج ــذه النس ــت    ).Hair et all,2006 ; 107( % 60، وه ــث بلغ حي
لكلــي فــي مــن التبــاين ا % 19.89وتفســر   5.966 قيمــة الجــذر الكــامن للعامــل األول

ــاني    ــل الث ــامن للعام ــذر الك ــة الج ــت قيم ــين بلغ ــر  4.202ح ــن  % 14.01وتفس م
ــي ــاين الكل ــل الثالــث  ، التب   10.86وتفســر  3.256وبلغــت قيمــة الجــذر الكــامن للعام

وتفســر  2.415وبلغــت قيمــة الجــذر الكــامن للعامــل الرابــع ، مــن التبــاين الكلــي %
ــي % 8.05 ــاين الكل  2.024الكــامن للعامــل الخــامس وبلغــت قيمــة الجــذر ، مــن التب

وبلغــت قيمــة الجــذر الكــامن للعامــل الســادس ، مــن التبــاين الكلــي % 6.75وتفســر 
  :) 6(وهذا ما يؤكده الجدول ، من التباين الكلي % 5.01وتفسر  1.504

 المفسر للعوامل المستخلصة بعد التدويرالتباين  ة ونسبر الكامنوالجذتوزيع  )6(الجدول 

لكامنالجذر ا العامل المفسر نسبة التباين  التباين التراكمي المفسرنسبة    
1 5.966 19.887 19.887 
2 4.202 14.006 33.892 
3 3.256 10.855 44.747 
4 2.415 8.049 52.797 
5 2.024 6.745 59.542 
6 1.504 5.014 64.555 
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  :تركدراسة العامل الكامن المش .2.2.1
التحليـل العـاملي أحـادي العامـل      م طريقـة لمعالجة هـذه المشـكلة تـم اسـتخدا    

ــانل ــاملي     .)factor Herman single(هرم ــل الع ــائج التحلي ــة نت ــالل معاين ــن خ وم
مــن التبــاين وهــي  % 887.19بــأن هــذا العامــل يفســر نســبة أحــادي العامــل تبــين 

  )Bradford,2014 : 4( . % 50أقل من 

  :العوامل عددالتأكد من  -3.2.1
، عـدد العوامـل المسـتخرجة باعتمـاد محـك كـايزر      حتى يتأكـد الباحـث مـن    

ــة  ــتخدم طريق ــوازياس ــل الم ــورن" التحلي ــكل  ،)Horn,1965( "له ــذي  ،)26(الش ال
ومــن البيانــات ، يقــوم بحســاب الجــذور الكامنــة مــن مصــفوفة البيانــات األصــلية 

ــوائية ــث ، العش ــي حي ــل الت ــاظ بالعوام ــتم االحتف ــي   ي ــة ف ــذورها الكامن ــون ج تك
أكبــر مــن الجــذور الكامنــة للعوامــل فــي البيانــات        البيانــات األصــلية 

    ) Brown ,2006(.العشوائية

 
  يبطريقة التحليل المواز العوامل المستخرجة )26(الشكل 

  JASP نامجبر :المصدر
جذورها الكامنة في البيانات األصلية عوامل  ستةوجود  )26(نالحظ من خالل الشكل

  .ونفس الشيء بالنسبة للجذور البيانات العشوائية، تتجاوز نقطة القطع بين المنحنيين
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  :العوامل المستخلصة بعد التدوير مصفوفة .4.2.1
إعادة توزيع التباين الذي يفسره بعد  ،الستةتشبعات العبارات على العوامل  )7(يعرض الجدول 

. )0.50(عبارات يقل تشبعها عن أربعحذف و، وير المتعامد بطريقة الفاريماكسلتدكل عامل با
اشعر بالرضا عن  "،"ةحل المشاكل التي تواجههم في المدرسيتعاون المعلمون على  ": وهي

تعمل اإلدارة على فض " ،"سيافي نهاية اليوم الدر باإلنهاكأشعر  "،" اإلنجاز الذي أحققه
  ."نالخالفات بين المعلمي

  بعد التدوير  المستخلصةالعوامل على  جودة حياة العمل مقياس فقراتشبع يم تق )7(الجدول
  العوامل       

 6العامل 5العامل 4العامل 3العامل 2العامل 1العامل  الفقرات

          0.828 7ف
          0.823 13ف
          0.806 24ف
          0.804 19ف
          0.750 1ف
          0.682 28ف
         0.876  27ف
         0.816  18 ف
     0.772  12ف
     0.719  23ف

     0.709  6ف 
     0.685  30ف
    0.889   4ف
    0.882   10ف
    0.809   21ف
    0.774   26ف
    0.763   16ف
    0.736   29ف
   0.871    2ف
   0.857    8ف
   0.742    14ف
   0.731    20ف
   0.696    25ف
  0.885     5ف
  0.790     11ف
  0.771     17ف
  0.730     22ف
 0.856      3ف
 0.844      9ف
 0.818      15ف
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  :تسمية العوامل .5.2.1
ــات البحــث و  ــى أدبي ــادا عل ــى مصــفوفة اعتم ــاء عل ــم  العوامــلبن ــي ت الت

ريمـاكس ومـن خـالل    الحصول عليهـا بعـد التـدوير المتعامـد باسـتعمال طريقـة الفا      
اإلطـالع علــى محتــوى العبـارات التــي تتشــبع علــى العامـل مــن المقيــاس يمكــن    

  :كالتالي المستخرجة الستةتسمية العوامل 
ــي      ــه وه ــبعت علي ــي تش ــرات الت ــل األول الفق ــمن العام ، 7ف  ،1ف(يتض

ــل   ) 28ف ،24ف ،19ف ،13ف ــميه عام ــذي نس ــلوال ــروف العم ــل ، ظ ــمن العام يتض
ــرات ا  ــاني الفق ــي   الث ــه وه ــبعت علي ــي تش ) 30ف ،27ف ،23ف ،18ف ،12ف ،6ف(لت

ــذي نســميه عامــل  ــي و، اإلدارة المدرســيةوال ــرات الت يتضــمن العامــل الثالــث الفق
ــي   ــه وه ــبعت علي ــل    )29ف ،26ف ،21ف ،16ف ،10ف ،4ف(تش ــميه عام ــذي نس وال

 ،8ف ،2ف(الفقــرات التــي تشــبعت عليــه وهــيالرابــع و يتضــمن العامــل  ،الحــوافز
         ،الحيـــاة داخـــل وخـــارج العمـــلوالـــذي نســـميه عامـــل  ) 25ف ،20ف ،14ف

ــل  ــمن العام ــامسويتض ــي  الخ ــه وه ــبعت علي ــي تش ــرات الت  ،17ف ،11ف ،5ف( الفق
ــل  )22ف ــذي نســميه عام ــرات ، طبيعــة العمــلوال و يتضــمن العامــل الســادس الفق

  . والذي نسميه عامل العالقات )15ف ،9ف ،3ف( التي تشبعت عليه وهي
  :تحليل العاملي التوكيديال .  3.1

  :العاملينموذج التصميم  .1.3.1
ــائج التحليــل  علــى أدبيــات العــاملي االستكشــافي و باالعتمــاد مــن خــالل نت

ـ     عـاملي الموضوع توصـل الباحـث إلـى تصـميم نمـوذج       م مـن الرتبـة األولـى يض
الحيــاة داخــل ، العالقــات، طبيعــة العمــل، الحــوافز، ظــروف العمــل، ســتة عوامــل

  . اإلدارة المدرسية، عملوخارج ال
  :نموذجللالفردية معالم التقدير  .2.3.1

ــدير  ــالم اللتق ــة لمع ــامج   الفردي ــتخدمنا برن ــوذج اس ــار Amosلنم  ،باختي
  .(ML)طريقة األرجحة العظمى 

  :االنحداريةالتأكد من داللة األوزان  -أ
ــاءت  ــةج ــرات األوزان االنحداري ــردات(للمؤش ــا ) المف ــى عوامله ــة  عل دال

   ).2-3الملحق(. 0.05عند مستوى  إحصائيا
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  :مستوى األوزان االنحدارية رغم داللنهاالتأكد من  -ب
ــا الشــكل   ــي يظهره ــل الت ــائج التحلي ــالل نت ــن خ ــيم  )27(م ــان ق ــظ ب نالح

ترقـى إلـى المسـتوى    المؤشرات لكـل بعـد مـن أبعـاد جـودة حيـاة العمـل        تشبعات 
ــث  ــع، حي ــة المتوق ــاوزت القيم ــى أن، 0.50تج ــل عل ــذا دلي ــة  وه ــات الخاص البيان

جـودة حيـاة العمــل   ل بعينـة الدراسـة تؤيـد النمـوذج السداسـي مـن الدرجـة األولـى        
  .صالحة

  
  العملحياة جودة لالسداسي  العامليج نموذال )27(الشكل 

 AMOSبرنامج : المصدر
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 :البنية العاملية للنموذج ثبات .3.3.1
لكــل عامــل مــن  )CR(الثبــات المركــب  الباحــث بحســاب قــام  :المركــبالثبـات  . أ

وجــاءت  العمــلحيــاة ات البنيــة العامليــة لجــودة مــن ثبــ نمــوذج للتأكــدالعوامــل 
  . )8(النتائج حسب الجدول 

  جودة حياة العمل ألبعادمعامل الثبات المركب  )8(الجدول
  CR 

 0.883 العمل.وخارج.داخل.الحياة

 0.924 العمل.طبيعة

 0.795 العالقات

 0.893 الحوافز

 0.855 لمدرسيةا.اإلدارة

 0.886 العمل.ظروف
  

مــن خــالل معاينــة نتــائج الجــدول تالحــظ ثبــات البنيــة العامليــة للنمــوذج  
وهــذا مؤشــر  0.70لكــل بعــد  )CR(حيــث تجــاوزت قيمــة معامــل الثبــات المركــب

  .دال على ثبات البنية العاملية للنموذج  
  :معامل اوميجا الموزونة. ب

ــام  ــاب ق ــث بحس ــا الباح ــل اوميج ــة  معام ــن  )Ωw(الموزون ــل م ــل عام لك
وجــاءت  العمــلحيــاة ات البنيــة العامليــة لجــودة مــن ثبــ نمــوذج للتأكــدالعوامــل 

  .) 9(النتائج حسب الجدول 
  جودة حياة العمل ألبعاد أوميجامعامل الثبات  )9(الجدول
  Ωw 

 0.897 العمل.وخارج.داخل.الحياة

 0.951 العمل.طبيعة

 0.797 العالقات

 0.933 الحوافز

 0.926 المدرسية.اإلدارة

 0.920 العمل.ظروف
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  :معامل االتساق الداخلي. ج
جـودة  اعتمد الباحـث علـي ألفـا لكرونبـاخ كمؤشـر علـى االتسـاق الـداخلي ل        

  .وجاءت النتائج حسب الجدول التالي ياة العملح
  العملحياة معامالت الثبات ألبعاد جودة  )10(جدول رقم 

  α  CR Ωw 

 0.897 0.883 0.881 العمل.جوخار.داخل.الحياة

 0.951 0.924 0.925 العمل.طبيعة

 0.797 0.795 0.795 العالقات

 0.933 0.893 0.886 الحوافز

 0.926 0.855 0.850 المدرسية.اإلدارة

 0.920 0.886 0.881 العمل.ظروف
  

ــدول   ــائج الج ــات لنت ــالل المقارن ــن خ ــات    )10( م ــيم الثب ــأن ق ــح ب يتض
ــب ــيم ا،  )CR(المرك ــة  وق ــا الموزون ــث   ) Ωw(وميج ــاد حي ــع األبع ــة لجمي مقبول

  .العملحياة لكل بعد من أبعاد جودة  )α(تجاوزت قيم معامل ألفا لكرونباخ 
  : لنموذجل البنية العامليةصدق  .4.3.1

ــن    ــاملي م ــق دالالت الصــدق الع ــاء عــن طري ــدق البن ــن ص ــد م ــم التأك ت
ــدق   ــاربي و الص ــدق التق ــرات الص ــالل مؤش ــايزيخ ــث ، التم ــيف حي ــم توص ت

ــكل   ال ــي الش ــح ف ــوذج الموض ــامج  ) 27(نم ــتخدام برن ــدار  Amosباس ،  20اإلص
وللتحقق مـن مالئمـة البيانـات للنمـوذج تـم تقـدير البـارامترات بطريقـة األرجحيـة          

باســتخدام مؤشــرات المالئمــة األكثــر اســتخداما فــي مجــال النمذجــة  )ML(العظمــى
)Hu & Bentler, 1998( ــ ــك المؤشــرات الت ــذالك تل ــتي وك ــة  أثبت ــات التقويمي الدراس

   ).McDonald & Ho,2002(جدارتها 
   :الصدق التقاربي  .أ 

ــاين   ــاس متوســط التب ــام الباحــث بقي ــن  )AVE( المســتخلصق ــل م ــل عام لك
  :)11( وجاءت النتائج حسب ما يظهره الجدول العملحياة عوامل جودة 
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  العملحياة  جودة ألبعاد المستخلصالثبات المركب ومتوسط التباين  )11(الجدول
  AVE  CR 

 0.883 0.603 العمل.وخارج.داخل.الحياة

 0.924 0.753 العمل.طبيعة

 0.795 0.564 العالقات

 0.893 0.590 الحوافز

 0.855 0.503 المدرسية.اإلدارة

 0.886 0.571 العمل.ظروف

تأكـدنا   ) 11(من خـالل المقارنـات التـي تمـت اعتمـادا علـى نتـائج الجـدول         
ــع عوا  ــن تمت ــاربي ألن   م ــدق التق ــوذج بالص ــل النم ــيم م ــاين  ق ــط التب متوس

ــتخلص ــة  )AVE( المس ــاوز القيم ــد تج ــل بع ــات   ،0.50  لك ــن الثب ــغر م ــو أص وه
  ).CR(المركب

  : التمايزيالصدق   .ب 
مربع و متوسط ) MSV(بين العوامل  المشتركألقصى قام الباحث بقياس مربع التباين 

  :لجدول التاليوجاءت النتائج حسب ا )ASV(التباين المشترك 
 جودة حياة العمل لنموذج مؤشرات الصدق البنائي )12(الجدول

  ASV  MSV  AVE  

 0.603 0.530 0.181 العمل.وخارج.داخل.الحياة

 0.753 0.396 0.150 العمل.طبيعة

 0.564 0.250 0.055 العالقات

 0.590 0.250 0.053 الحوافز

 0.503 0.010 0.003 المدرسية.اإلدارة

 0.571 0.530 0.187 ملالع.ظروف

جاءت قيم كل من مربع  )12(من خالل المقارنات التي تمت اعتمادا على نتائج الجدول
 ،)AVE( المستخلصأصغر من قيم متوسط التباين ) MSV(بين العوامل  المشترك األقصى التباين

 تركالمش األقصى مربع التباينقيم اصغر من ) ASV(متوسط مربع التباين المشترك قيم و 
)MSV( التمايزيعلى تمتع النموذج بالصدق  يدلمؤشر الوهذا  .لكل عوامل النموذج.  
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  :)Cross Loadings( عات المتقاطعةالتشب
نالحظ بأن كل المؤشرات تتشبع على ) 1-3الملحق( 2 من خالل معاينة التشبعات في الجدول

  .عواملها أكثر مما تتشبع على العوامل األخرى
  :  Fornell-Larckerمحك 

  للعوامل المستخلصلمتوسط التباين  الجذر التربيعيمصفوفة ) 13(الجدول
   ع.ظروف   م.اإلدارة  الحوافز  العالقات   ع.طبيعة   ع.خد الحياة  

      0.777 العمل.وخارج.داخل.الحياة

     0.868 0.594 العمل.طبيعة

    0.751 0.050 0.135 العالقات

   0.768 0.500 0.011 0.062 الحوافز

  0.709 0.101 0.041 0.008 0.022 المدرسية.اإلدارة

 0.755 0.048 0.040 0.064 0.629 0.728 العمل.ظروف
  

ــي الجــدولت ــة ف ــيم القطري ــل الق ــاين  الجــذر التربيعــي )13( مث لمتوســط التب
ــتخلص ــل  )AVE( المس ــل عام ــيم    ، لك ــائج أن الق ــذه النت ــالل ه ــن خ ــظ م ونالح

ــة  ــل القطري ــل عام ــن اللك ــر م ــيم أكب ــودة ق ــيالموج ــدة ذات  ف ــفوف واألعم الص
حسـب مـا ذكـره      التمـايزي وهـذا مؤشـر آخـر يؤكـد الصـدق       الصلة بنفس العامل،

  .)Hulland,1999( "هوالند"و  )Barclay&All,1995( "باركالي"كل من 
  :مطابقةالاختبار جودة  .5.3.1

 اعتمدنا في هذه الدراسة على درجات القطع لمؤشرات جودة المطابقة
)SRMR،RMSEA،TLI،CFI( التي حددها هر وآخرون. )Hair&all,2010:647 (  والتي تعتمد على

  .30وعدد المؤشرات أكبر أو يساوي  250معايير حجم عينة أقل من 
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   جودة حياة العملالسداسي لالعاملي لنموذج ل المطابقة جودةمؤشرات  )14(الجدول
  درجة القطع  القيمة المحسوبة  المؤشر

  NC(  1.348(معياريكاي ال
P = 0.000 NC ≥ 0 ≥ 5  

  GFI(  GFI=0.87 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر جودة المطابقة

   SRMR(  SRMR =0.04 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA=0.04 0.07 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.96 TLI ≤ 1 ≤ 0.92( مؤشر المطابقة المعياري

  CFI(  CFI=0.97  CFI ≤ 1 ≤ 0.92( مؤشر المطابقة المقارن

  675.795    النموذج   (AIC) محك المعلومات أليكيك
  المستقل النموذج<  النموذج  4726.004 المستقل النموذج

  2.839النموذج   )ECVI( الصدق الزائف المتوقع
  المستقلالنموذج <  النموذج  19.847 المستقلالنموذج 

  

ــاي   ــع ك ــة مرب ــت قيم ــتوى     525.795بلغ ــد مس ــائيا عن ــة إحص ــي دال وه
ــة  )0.05( ــت و ، p = 0.000باحتمالي ــةبلغ ــاي  قيم ــع ك ــاري مرب ــي   1.348المعي وه

ــول  2أقــل مــن  ــى قب ــدل عل ــا ي ــرضامم ــغ فــي ، لنمــوذج المفت محــك حــين بل
مــن نظيرتهــا للنمــوذج  اصــغروهــي  675.795  الحــر للنمــوذج المعلومــات أليكيــك

المــدى  ضــمنوقعــت أغلــب مؤشــرات المطابقــة  وفــي المقابــل نجــد أن، بعالمشــ
 مؤشـر حيـث نجـد أكثـر مؤشـرات المطابقـة فعاليـة وأداء هـو         ،المثالي لكل مؤشـر 

ــاري ــواقي المعي ــه) SRMR( جــذر متوســط الب ــت قيمت ــذي بلغ ــا ، 0.04 وال ــذر أم الج
د عــن والتــي تــدل القيمــة التــي تزيــ )RMSEA(التربيعــي لمتوســط خطــأ االقتــراب 

فـي هـذا النمـوذج     قيمتـه بلغـت   فقـد ، على هذا المؤشـر علـى سـوء المطابقـة     0.07
ــاري  ، 0.04 ــة المعي ــر المطابق ــى مؤش ــافة إل ــه  )TLI(باإلض ــت قيمت ــذي بلغ ، 0.96ال

مؤشــر جــودة  باســتثناء، 0.97الــذي بلغــت قيمتــه  )CFI(ومؤشــر المطابقــة المقــارن 
ــة  ــه ) GFI(المطابق ــذي بلغــت قيمت ــلوهــي  0.87ال ــن أق ــدى  م ــن ، المحــددالم وم

  .القيام بالتعديالت التي اقترحها البرنامجخالل هذه النتائج يمكن 
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  :تعديل النموذج -6.3.1
  جودة حياة العملل المعدللنموذج ل مؤشرات جودة المطابقة )15(الجدول

  درجة القطع  القيمة المحسوبة  المؤشر
  NC(  1.105(كاي المعياري

P = 0.079 NC ≥ 0 ≥ 5  

  GFI(  GFI=0.90 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( شر جودة المطابقةمؤ

   SRMR(  SRMR =0.04 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA=0.02 0.07 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.98 TLI ≤ 1 ≤ 0.92( مؤشر المطابقة المعياري

  CFI(  CFI=0.99  CFI ≤ 1 ≤ 0.92( مؤشر المطابقة المقارن

  592.498       النموذج  (AIC) محك المعلومات أليكيك
  المستقل النموذج<  النموذج  4726.004 المستقل النموذج

  2.489     النموذج   )ECVI( الصدق الزائف المتوقع
  المستقلالنموذج <  النموذج  19.847 المستقلالنموذج 

بلغت قيمة مربع كاي ات جودة مقبولة، حيث حظي النموذج في شكله المعدل بمؤشر
مربع  قيمةوبلغت  ، p = 0.079باحتمالية  )0.05(دالة إحصائيا عند مستوى غير وهي   416.498

محك حين بلغ في ، مما يدل على قبول النموذج المفترض 2وهي أقل من   1.105المعياري كاي 
وفي ، نظيرتها للنموذج المشبع من اصغروهي  498.592  الحر للنموذج المعلومات أليكيك

حيث نجد أكثر  ،وقعت ضمن المدى المثالي لكل مؤشرالمقابل نجد أن أغلب مؤشرات المطابقة 
، 0.04والذي بلغت قیمتھ ) SRMR( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياريمؤشرات المطابقة فعالية وأداء هو 

على  0.07ي تدل القيمة التي تزيد عن والت )RMSEA(أما الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 
باإلضافة إلى مؤشر ، 0.04فقد بلغت قيمته في هذا النموذج ، هذا المؤشر على سوء المطابقة

الذي بلغت  )CFI(، ومؤشر المطابقة المقارن 0.98الذي بلغت قيمته  )TLI(المطابقة المعياري 
ضمن المدى  وهذه القيم 0.90ه الذي بلغت قيمت) GFI(مؤشر جودة المطابقة  و، 0.99قيمته 
  .المطابقة ج يمكن القول بأن النموذج يتمتع بحسن جودةومن خالل هذه النتائ، المثالي

  :النماذج المنافسة.4.1
  :الهرمي النموذج.1.4.1

مـن سـتة   تـألف  ي قام الباحـث بتصـميم نمـوذج هرمـي مـن الدرجـة الثانيـة       
حســب  . رجـة الثانيـة  تنضـوي تحـت عامـل مــن الد   ، الدرجـة األولــى مـن  عوامـل  

  .)28(الشكل
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  لجودة حياة العملمن الدرجة الثانية الهرمي العاملي النموذج  )28(الشكل

، اإلدارة المدرسية(والمتمثلة في من الدرجة األولى  لعواملل األوزان االنحداريةجاءت 
 )4- 3ملحقال( ،0.05إحصائيا عند مستوى  غير دالةعلى العامل من الدرجة الثانية  )العالقاتو

   .لجودة حياة العملمن الدرجة الثانية وعليه ال يمثل هذا النموذج البنية العاملية 
  :النموذج الثنائي.2.4.1

  .)29(حسب  الشكل. وعامل عام، قام الباحث بتصميم نموذج ثنائي يتألف من ستة عوامل خاصة

  
  النموذج الثنائي لجودة حياة العمل )29(الشكل
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ــاءت  ــةاألوزان االنحج ــرات داري ــردات(المؤش ــام  ) المف ــل الع ــى العام عل
ــتوى    ــد مس ــائيا عن ــة إحص ــر دال ــق( ،0.05غي ــذا  ) 5-3الملح ــل ه ــه ال يمث وعلي

  . النموذج البنية العاملية الثنائية لجودة حياة العمل
  :النتيجة

ــتخدام    ــل باس ــاة العم ــودة حي ــاس ج ــة لمقي ــة العاملي ــن البني ــف ع ــم الكش ت
لهـذا النمـوذج تـم     البنيـة العامليـة  صـدق  لتأكـد مـن   التحليل العاملي االستكشـافي، ول 

ــدي   ــاملي التوكي ــل الع ــتخدام التحلي ــالل . اس ــن خ ــاربي   وم ــدق التق دالالت الص
  .تم التأكد من صدق البنية العاملية لهذا النموذج التمايزيوالصدق 

لنمـوذج فقـد تـم التحقـق منهـا عـن طريـق الثبـات         لأما ثبات البنية العامليـة  
ــب  ــا المرك ــةو اوميج ــاوزه  ، الموزون ــث تج ــةحي ــب  قيم ــات المرك ،  79.0 الثب

ــة  ــا الموزون ــيم اوميج ــاد 79.0وتجــاوزت ق ــع األبع ــيم  وهــي، لجمي ــن ق ــن م أحس
الــذي اتخــذه الباحــث كرونبــاخ لمعامــل ألفــا أكبــر مــن قيمــة  و، الثبــات المركــب

  .  كمؤشر على تمتع البنية باتساق داخلي
ال المســموح بــه المجــ فــي حــدود  جــاءت مؤشــرات جــودة المطابقــة  كمــا

فلـم تثبـت التحلـيالت    ، منـافس أمـا بخصـوص وجـود نمـوذج     ، بعد تعـديل النمـوذج  
مــن  السداسـي العــاملي ومـن هنــا يمكـن اعتبــار النمـوذج     .وجـود نمـوذج منــافس  

ــى   ــة األول ــوالالدرج ــرات  مقب ــا لمؤش ــا طبق ــة  بنائي ــودة المطابق ــو ذو ، ج وه
وعلــى . بــات التــي تميــزهمؤشــرات الصــدق والثمقبولــة طبقــا ل بنائيــةخصــائص 
  .ماد هذا النموذج في هذه الدراسةاعت تمهذا األساس 
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  :ضغوط العمللمقياس  ةالعاملي البنية .2
  :التأكد من شروط إجراء التحليل العاملي .1.2
 : اعتدالية التوزيع .أ

 –بيانات تتبع التوزيع الطبيعي استخدم الباحث اختبار كولمجوروف الللتحقق من أن 
  :سميرنوف وجاءت النتائج كما يظهره الجدول التالي

  لمتغير ضغوط العمليع الطبيعي التوز) 16(الجدول 
  (Sig)االحتمالية  درجات الحرية  إحصائي االختبار  

 0.260 239 1.010  سميرنوف –كولمجوروف 
  

وهــي  ،)Sig =0.260(نجــد أن قيمــة االحتماليــة  )4(مــن خــالل الجــدول رقــم 
، لالختبــار مــن الطــرفين بالنســبة  الختبــار كولمجــوروف  0.025قيمــة أكبــر مــن 

 هلــ ضــغوط العمــلمتغيــر لــذلك ال يمكــن رفــض الفــرض الصــفري القائــل بــأن 
  .طبيعيالتوزيع ال

 :  فحص مصفوفة االرتباط .ب

 ضغوط العملمصفوفة االرتباط لمتغير نالحظ خلو  Spss معاينة مخرجات برنامجمن خالل     
  .أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام 0.30أو يقل عن  0.90تباط يتجاوز من أي معامل ار

  :االزدواج الخطي .ج
وهي أكبر من القيمة المحددة   ) Determinant = 0.001( قيمة محدد المصفوفة  بلغتلقد 

  .وهذا يعني عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين المتغيرات 0.00001
  :كفاية حجم العينة .د

  كايزر ماير اولكين واختيار بارتليت ) 17(الجدول 
 836. كايزر ماير اولكين لكفاية حجم العينة

 اختبار بارتليت
 1592.458 كاي تربيع

 120 درجة الحرية

 000. الداللة
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ــدول  ــن خــالل الج ــة  )17(م ــأن قيم ــين ب ــن  KMO  =0.84يتب ــر م ــي أكب وه
أمـا فيمـا يخـص    ، العـاملي لتحليـل  إلجـراء ا عينـة  الكفايـة حجـم   بما يعبر عن  0.50

ــو د ــت فه ــار بارتل ــتوى اختب ــد مس ــة    0.000ال عن ــتوى الدالل ــن مس ــل م ــو أق وه
ــد  ــدة    0.05المعتم ــفوفة الوح ــل مص ــفوفة ال تمث ــذه المص ــى أن ه ــل عل ــذا دلي      ،وه

ــل  فــي و ــوفر شــروط اســتخدام التحلي ــائج التحليــل تأكــد الباحــث مــن ت ضــوء نت
  .العاملي

  : شافيالتحليل العاملي االستك .2.2
، ضــغوط العمــل مفهــومنظريــة لللكشــف عــن البنيــة العامليــة ذات الداللــة ال

المحــاور اســتخدم الباحــث أســلوب التحليــل العــاملي االستكشــافي بتوظيــف طريقــة 
ــية ــاكس   و ،)PAF( األساس ــة الفاريم ــد بطريق ــدوير المتعام ــتخدام الت  ،)Varimax(اس

التحليــل المتــوازي معتمــدين فــي اســتخراج عــدد العوامــل علــى محــك كــايزر و 
لفقـرات التـي لهـا اشـتراكية أقـل      إقصـاء ا و، أكد مـن عـدد العوامـل المسـتخرجة    للت

  )Hair & All ,2010 ; :666( . 0.50 من
  :استخالص العوامل .1.2.2

ــتقراء  ــن اس ــافي  م ــاملي االستكش ــل الع ــائج التحلي ــدنت ــة نج ــل  أربع عوام
حيــث ، ك كــايزرتجــاوزت قيمــة الجــذر الكــامن لهــا الواحــد الصــحيح وفــق محــ

ــبة   ــة نس ــل مجتمع ــذه العوام ــرت ه ــفوفة    % 69.64فس ــي للمص ــاين الكل ــن التب م
ــة ــاوزت  العاملي ــبة تج ــذه النس ــة   ).Hair et all,2006( % 60، وه ــت قيم ــث بلغ حي

مــن التبــاين الكلــي فــي حــين  % 32.596وتفســر  5.215الجــذر الكــامن للعامــل األول 
ــاني    ــل الث ــامن للعام ــذر الك ــة الج ــت قيم ــر  2.969بلغ ــاين  % 18.56وتفس ــن التب م

ــي ــث  ، الكل ــل الثال ــامن للعام ــة الجــذر الك ــن  % 10.80وتفســر  1.729وبلغــت قيم م
 % 7.69وتفســر 1.230و بلغــت قيمــة الجــذر الكــامن للعامــل الرابــع  ،التبــاين الكلــي

  .)18(وهذا ما يؤكده الجدول، ين الكليمن التبا
 المفسر للعوامل المستخلصة بعد التدويرن التباي ة ونسبر الكامنوالجذتوزيع  )18(الجدول 

المفسر نسبة التباين الجذر الكامن العامل التباين التراكمي المفسرنسبة    
1 5.215 32.596 32.596 
2 2.969 18.558 51.153 
3 1.729 10.804 61.957 
4 1.230 7.687 69.644 
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  :تركالكامن المشدراسة العامل .2.2.2
ـ    التحليـل العـاملي أحـادي العامـل      م اسـتخدام طريقـة  لمعالجة هـذه المشـكلة ت

ــانل ــاملي     .)factor Herman single(هرم ــل الع ــائج التحلي ــة نت ــالل معاين ــن خ وم
مــن التبــاين وهــي  % 32.596بــأن هــذا العامــل يفســر نســبة أحــادي العامــل تبــين 

  )Bradford,2014 : 4( . % 50أقل من 
  :العوامل عددالتأكد من .3.2.2

، احـث مـن عـدد العوامـل المسـتخرجة باعتمـاد محـك كـايزر        حتى يتأكـد الب 
 التــي يــتم مــن خاللهــا، )Horn,1965( "لهــورن" اســتخدم طريقــة التحليــل المــوازي

البيانـات  مصـفوفة  ومـن  ، حساب الجـذور الكامنـة مـن مصـفوفة البيانـات األصـلية      
ن حيـث يـتم االحتفـاظ بالعوامـل التـي تكـو      ، المولدة مـن بيانـات الدراسـة    العشوائية

جـذورها الكامنــة فـي البيانــات األصـلية أكبــر مـن الجــذور الكامنـة للعوامــل فــي      
   .البيانات العشوائية

 
 

  تحليل الموازيالعوامل المستخرجة بطريقة ال )30( الشكل
وجود أربعة عوامل جذورها الكامنة في البيانات األصلية  )30(نالحظ من خالل الشكل

  .ونفس الشيء بالنسبة للجذور البيانات العشوائية، تتجاوز نقطة القطع بين المنحنيين
  :العوامل المستخلصة بعد التدوير مصفوفة .4.2.2

ــدول  ــرض الج ــى العوا  )19(يع ــارات عل ــبعات العب ــل تش ــةم ــد ، األربع بع
ــد    ــل بالت ــل عام ــره ك ــذي يفس ــاين ال ــع التب ــادة توزي ــة إع ــد بطريق وير المتعام



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

106  
 

 

كثيــراً مــا أشــعر : "وهمــا )0.50(حــذف عبــارتين يقــل تشــبعها عــن و ،الفاريمــاكس
أشـعر أن هنـاك ضـغوطاً تمـارس علـي      "،"بأن عملـي متـداخل مـع حيـاتي العائليـة     

  "لتحسين نوعية عملي
  العوامل المستخلصة بعد التدويرعلى  ضغوط العملمقياس  اتفقرشبع يم تق )19(الجدول

  العوامل       
  الفقرات

 4 العامل 3 العامل 2 العامل 1 العامل

       716. 9ف
       870. 1ف
       823. 5ف
       649. 13ف
       778. 16ف
   825.  3ف
   619.  10ف
   655.  14ف
   751.  17ف
   656.  2ف
  839.   4ف
  881.   7ف
  621.   11ف
 761.    8ف
 716.    12ف
 595.    15ف

 

 :تسمية العوامل .5.2.2

ــات البحــث و  ــى أدبي ــادا عل ــى مصــفوفة اعتم ــاء عل ــم  لعوامــلابن ــي ت الت
الحصول عليهـا بعـد التـدوير المتعامـد باسـتعمال طريقـة الفاريمـاكس ومـن خـالل          

ـ    ل مــن المقيــاس يمكــن اإلطـالع علــى محتــوى العبـارات التــي تتشــبع علــى العام
  :المستخرجة األربعةتسمية العوامل 

ــي     ــه وه ــبعت علي ــي تش ــرات الت ــل األول الفق ــمن العام ، 5ف، 1ف( يتض
ــميه   )16ف، 13ف، 9ف ــذي نس ــدور وال ــوض ال ــاني   ، غم ــل الث ــمن العام ويتض

ــي   ــه وه ــبعت علي ــي تش ــرات الت ــميه )17ف، 14ف، 10ف، 3ف، 2ف(الفق ــذي نس  وال
 ،4ف( لثالــث الفقــرات التــي تشــبعت عليــه وهــيويتضــمن العامــل ا، العمــل عــبء
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ــميه  )11ف ،7ف ــذي نس ــرافوال ــي   ، اإلش ــرات الت ــع الفق ــل الراب ــمن العام ويتض
  .صراع الدوروالذي نسميه ) 15ف، 12ف، 8ف(تشبعت عليه وهي 

  :التحليل العاملي التوكيدي .3.2
  :العاملينموذج ال تصميم .1.3.2

أدبيات الموضوع توصل  باالعتماد علىفي و من خالل نتائج التحليل العاملي االستكشا
عبء ، صراع الدور، م أربعة عواملالرتبة األولى يض من عاملينموذج الباحث إلى تصميم 

  .غموض الدور، اإلشراف التربوي، العمل
  :نموذجالفردية للمعالم التقدير  .2.3.2

  .(ML)قة األرجحة العظمى ،باختيار طري Amosلنموذج استخدمنا برنامج الفردية لمعالم اللتقدير 
  :التأكد من داللة األوزان االنحدارية -أ

على عواملها دالة إحصائيا عند مستوى ) المفردات(للمؤشرات األوزان االنحداريةجاءت 
   ).3- 4الملحق(. 0.05
  :مستوى األوزان االنحدارية رغم داللنهاالتأكد من  -ب

  
  لعملضغوط ال الرباعي العاملينموذج ال) 31(الشكل 
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ــائج  ــالل نت ــن خ ــكلم ــا الش ــي يظهره ــل الت ــيم  )31( التحلي ــان ق ــظ ب نالح
ترقــى إلــى المســتوى  ضــغوط العمــلالمؤشــرات لكــل بعــد مــن أبعــاد تشــبعات 

  . 0.50تجاوزت القيمة المتوقع، حيث 

 : البنية العاملية للنموذج ثبات . 3.3.2

  :الثبات المركب .أ
ــام  ــاب ق ــث بحس ــب  الباح ــات المرك ــ )CR(الثب ــل  لك ــن عوام ــل م ل عام

وجـاءت النتـائج حسـب     ضـغوط العمـل  مـن ثبـات البنيـة العامليـة      نموذج للتأكـد ال
  . )20(الجدول 

  ضغوط العملألبعاد معامل الثبات المركب  )20(الجدول
  CR 

العمل.عبء  0.842 

الدور.غموض  0.892 

 0.866 اإلشراف

الدور.صراع  0.812 
  

بــات البنيــة العامليــة للنمــوذج مــن خــالل معاينــة نتــائج الجــدول تالحــظ ث
وهــذا مؤشــر  0.70لكــل بعــد  )CR(حيــث تجــاوزت قيمــة معامــل الثبــات المركــب

  .دال على ثبات البنية العاملية للنموذج  
 :معامل اوميجا الموزونة .ب

ــام ــاب ق ــث بحس ــة   الباح ــا الموزون ــل اوميج ــن   )Ωw(معام ــل م ــل عام لك
ـ     نموذج للتأكـد العوامل  وجـاءت النتـائج    ضـغوط العمـل  لة مـن ثبـات البنيـة العاملي

  . )21(حسب الجدول 
  ضغوط العملألبعاد  أوميجامعامل الثبات  )21(الجدول

  Ωw 

 0.860 العمل.عبء

 0.911 الدور.غموض

 0.914 اإلشراف

 0.833 الدور.صراع
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  :معامل االتساق الداخلي .ج
ــداخلي     ــاق ال ــى االتس ــر عل ــاخ كمؤش ــا لكرونب ــي ألف ــث عل ــد الباح اعتم

  .وجاءت النتائج حسب الجدول التالي العمل ضغوطل
  

  ضغوط العملمعامالت الثبات ألبعاد  )22(جدول رقم 
      α  CR Ωw 

 0.860 0.842 0.839 العمل.عبء

 0.911 0.892 0.889 الدور.غموض

 0.914 0.866 0.857 اإلشراف

 0.833 0.812 0.808 الدور.صراع
  

وقيم اوميجا ،  )CR(يتضح بأن قيم الثبات المركب )22( من خالل المقارنات لنتائج الجدول
لكل بعد من  )α(مقبولة لجميع األبعاد حيث تجاوزت قيم معامل ألفا لكرونباخ  )Ωw(الموزونة 

  .ضغوط العملأبعاد 
  : لنموذجل البنية العامليةصدق  . 4.3.2

صدق تم التأكد من صدق البناء عن طريق دالالت الصدق العاملي من خالل مؤشرات ال
باستخدام  )30(نموذج الموضح في الشكل الحيث تم توصيف ، التمايزيالتقاربي و الصدق 

وللتحقق من مالئمة البيانات للنموذج تم تقدير البارامترات بطريقة ، 20اإلصدار  Amosبرنامج 
  .)ML(األرجحية العظمى

   :الصدق التقاربي  .أ 
ضغوط عامل من عوامل  لكل )AVE( المستخلصقام الباحث بقياس متوسط التباين 

  :  )23( وجاءت النتائج حسب ما يظهره الجدول العمل
  ضغوط العملألبعاد  المستخلصالثبات المركب و متوسط التباين  )23(الجدول

  AVE  CR 

 0.842 0.518  العمل.عبء

 0.892 0.625 الدور.غموض

 0.866 0.687  اإلشراف

 0.812 0.593 الدور.صراع
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تأكدنا من تمتع عوامل   )23(لتي تمت اعتمادا على نتائج الجدول من خالل المقارنات ا
لكل بعد تجاوز  )AVE( المستخلصبالصدق التقاربي ألن متوسط التباين   ضغوط العملنموذج 

  .)CR(وهو أصغر من الثبات المركب، 0.50 القيمة
  : التمايزيالصدق   .ب 

مربع متوسط و  )MSV( ملبين العوا المشترك األقصى قام الباحث بقياس مربع التباين
  :وجاءت النتائج حسب الجدول التالي )ASV(التباين المشترك 

 ضغوط العمللنموذج  مؤشرات الصدق البنائي )24(الجدول

  ASV  MSV  AVE  

 0.518 0.207 0.087 العمل.عبء

 0.625 0.178 0.117 الدور.غموض

 0.687 0.227 0.143 اإلشراف

 0.593 0.227 0.204 الدور.صراع

جاءت قيم كل من مربع  )24( من خالل المقارنات التي تمت اعتمادا على نتائج الجدول
، )AVE( المستخلصأصغر من قيم متوسط التباين   بين العوامل )MSV( المشترك األقصى التباين

 المشترك األقصى مربع التباينقيم  اصغر من )ASV(مربع التباين المشترك متوسط قيم و 
)MSV( التمايزيوهذا مؤشر دال على تمتع النموذج بالصدق  ضغوط العمل لكل عوامل.  

  ):Cross Loadings( عات المتقاطعةالتشب
نالحظ بأن كل المؤشرات تتشبع على ) 1-4الملحق( 2من خالل معاينة التشبعات في الجدول 

  .عواملها أكثر مما تتشبع على العوامل األخرى
  :  Fornell-Larckerمحك 

  للعوامل المستخلصلمتوسط التباين  الجذر التربيعيفوفة مص )25(الجدول
 الدور.صراع اإلشراف الدور.غموض العمل.عبء  

    0.720 العمل.عبء

     0.791 0.109 الدور.غموض

   0.829 0.403 0.203 اإلشراف

 0.770 0.476 0.422 0.455 الدور.صراع
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، )AVE( المستخلصتوسط التباين لم الجذر التربيعي )25( مثل القيم القطرية في الجدولت
الصفوف  فيالموجودة أكبر من القيم لكل عامل ونالحظ من خالل هذه النتائج أن القيم القطرية 

  .التمايزيوهذا مؤشر آخر يؤكد الصدق  .واألعمدة ذات الصلة بنفس العامل
  :مطابقةالاختبار جودة  .5.3.2

ــرا     ــع لمؤش ــات القط ــى درج ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــدنا ف ــودة اعتم ت ج
ــة ــرون   )SRMR،RMSEA،TLI،CFI(المطابقــ ــر وآخــ ــددها هــ ــي حــ التــ

)Hair&all,2010:647 (  وعــدد  250والتــي تعتمــد علــى معــايير حجــم عينــة أقــل مــن
  .12وأكبر من  30المؤشرات أقل من 
   ضغوط العملالعاملي الرباعي للنموذج  المطابقة جودةمؤشرات  )26(الجدول

  قطعدرجة ال  القيمة المحسوبة  المؤشر
  NC(  2.143(كاي المعياري

000.0P = NC ≥ 0 ≥ 5  

  GFI(  GFI=0.90 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر جودة المطابقة

   SRMR(  SRMR =0.05 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA =0.07 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.93 TLI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المعياري

  CFI(  CFI=0.94  CFI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المقارن

  025.286 النموذج       (AIC) محك المعلومات أليكيك
  المستقل النموذج<  النموذج  2105.006  المستقلالنموذج 

  2021.     النموذج   )ECVI( الصدق الزائف المتوقع
  المستقلالنموذج <  النموذج  8.845  المستقلالنموذج 

ــاي   ــع ك ــة مرب ــت قيم ــتوى     210.025بلغ ــد مس ــائيا عن ــة إحص ــي دال وه
ــة  )0.05( ــت  ، p = 0.000باحتمالي ــةوبلغ ــاي  قيم ــع ك ــاري مرب ــي   2.143المعي وه

وفـي المقابـل نجـد أن أغلـب     ، مما يـدل علـى قبـول النمـوذج المفتـرض      5أقل من 
حيـث نجـد أكثـر     ،شـر وقعـت ضـمن المـدى المثـالي لكـل مؤ     مؤشرات المطابقـة  

ــو   ــة وأداء ه ــة فعالي ــرات المطابق ــاري مؤش ــواقي المعي ــط الب ــذر متوس ــر ج  مؤش
)SRMR (أمــا الجــذر التربيعــي لمتوســط خطــأ االقتــراب ، 0.05 والــذي بلغــت قيمتــه
)RMSEA(      علـى هـذا المؤشـر علـى سـوء       0.08والتي تدل القيمـة التـي تزيـد عـن

ــة ــوذج   ، المطابق ــذا النم ــي ه ــه ف ــت قيمت ــد بلغ ــر  ، 0.07فق ــى مؤش ــافة إل باإلض
ــاري  ــة المعي ــه   )TLI(المطابق ــت قيمت ــذي بلغ ــارن  0.93ال ــة المق ــر المطابق ، ومؤش
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)CFI(   ــه ــت قيمت ــذي بلغ ــتثناء، 0.94ال ــة   باس ــودة المطابق ــر ج ــذي ) GFI(مؤش ال
 للنمــوذج (AIC) محــك المعلومــات أليكيــك مــع مالحظــة ابتعــاد، 0.90بلغــت قيمتــه 

ــتقل،   ــوذج المس ــن النم ــر ع ــاد اوالح ــك بتع ــعمح ــف المتوق ــدق الزائ ) ECVI( الص
ــائج يمكــن الحــر عــن النمــوذج المســتقل،  للنمــوذج ــام ومــن خــالل هــذه النت القي

  .بالتعديالت التي اقترحها البرنامج
  :تعديل النموذج -6.3.2

  المعدل لضغوط العمللنموذج ل مؤشرات جودة المطابقة )27(الجدول
  درجة القطع  القيمة المحسوبة  المؤشر

  NC(  1.244(ي المعياريكا
P = 0.056 NC ≥ 0 ≥ 5  

  GFI(  GFI=0.95 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر جودة المطابقة

   SRMR(  SRMR =0.04 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA=0.03 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.98 TLI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المعياري

  CFI(  CFI=0.98  CFI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المقارن

  201.696    النموذج   (AIC) محك المعلومات أليكيك
  المستقل النموذج<  النموذج  2105.006  المستقلالنموذج 

     847. النموذج   )ECVI( الصدق الزائف المتوقع
  المستقل النموذج<  النموذج  8.845  المستقلالنموذج 

 pباحتمالية  )0.05(دالة إحصائيا عند مستوى غير وهي   115.696بلغت قيمة مربع كاي 

مما يدل على قبول النموذج  2وهي أقل من   1.244المعياري مربع كاي  قيمةوبلغت  ، 0.056 =
من  اصغروهي  201.696  الحر للنموذج محك المعلومات أليكيكحين بلغ في ، المفترض
وقعت ضمن المدى وفي المقابل نجد أن أغلب مؤشرات المطابقة ، لنموذج المشبعنظيرتها ل

جذر متوسط  مؤشرحيث نجد أكثر مؤشرات المطابقة فعالية وأداء هو  ،المثالي لكل مؤشر
أما الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب ، 0.04 والذي بلغت قيمته) SRMR( البواقي المعياري

)RMSEA( فقد بلغت ، على هذا المؤشر على سوء المطابقة 0.08مة التي تزيد عن والتي تدل القي
الذي بلغت قيمته  )TLI(باإلضافة إلى مؤشر المطابقة المعياري ، 0.04قيمته في هذا النموذج 

) GFI(مؤشر جودة المطابقة  و، 0.98الذي بلغت قيمته  )CFI(، ومؤشر المطابقة المقارن 0.98

ج يمكن القول بأن ومن خالل هذه النتائ، ضمن المدى المثالي هذه القيمو.  0.95الذي بلغت قيمته 
  .المطابقة يتمتع بحسن جودةبعد التعديل النموذج 
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 :النماذج المنافسة.4.2

  :الهرمي النموذج .1.4.2
، عوامل من الدرجة األولى أربعةقام الباحث بتصميم نموذج هرمي من الدرجة الثانية يتألف من 

  .)32(حسب  الشكل. من الدرجة الثانية تنضوي تحت عامل

  
  لضغوط العمل من الدرجة الثانية الهرمي العاملي النموذج )32(الشكل

العوامـل األربعـة علـى  العامـل مـن الدرجـة األولـى دالـة          اتعتشـب جاءت 
  )4-4الملحق(  . 0.05إحصائيا عند مستوى 

  :مطابقةالاختبار جودة   - أ
  الهرمي لضغوط العمل العاملي نموذجلل مؤشرات جودة المطابقة )28(الجدول

  درجة القطع  القيمة المحسوبة  المؤشر
  NC(  1.368(كاي المعياري

P = .010 NC ≥ 0 ≥ 5  

  211.298     النموذج   (AIC) محك المعلومات أليكيك
    المستقلالنموذج <   النموذج  272.000  المستقلالنموذج 

  GFI(  GFI=0.93 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر جودة المطابقة

   SRMR(  SRMR =0.05 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA=0.03 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.97 TLI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المعياري

  CFI(  CFI=0.98  CFI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المقارن
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تشير إلى أن النموذج  أن مؤشرات المطابقة األكثر تداوالُُ )28( لجدولا نتائجتظهر 
باستثناء مربع كاي الذي جاء  تالهرمي لضغوط العمل حقق مطابقة مقبولة في جميع المؤشرا

مؤشر فالمؤشرات التي تشير إلى تمتع النموذج بجودة مطابقة تتمثل في . 0.05عند مستوى  داال
و جذر متوسط  ،)RMR( متوسط البواقي و مؤشر جذر ،)SRMR( ريجذر متوسط البواقي المعيا

، )CFI( و مؤشر المطابقة المقارن ،)TLI(و مؤشر المطابقة المعياري  ،)RMSEA( خطأ التقريب
  .(AIC) أليكيك محك المعلومات، وGFI( مؤشر جودة المطابقةو

   :المفاضلة بين النموذجين  - ب

            )2012(نهما حسب عبد الفتاح وتيغزة فيما بي متداخليننموذجين غير أن الا بم
حيث يعتبر ، للمفاضلة بين النموذجين ،(AIC) أليكيك محك المعلوماتنستخدم ، )Byrne,2009( و

محك قيمة نجد أن  ) 28(و  )27(وبالرجوع إلى الجدولين. النموذج ذا القيمة األصغر األفضل
 محك المعلوماتقيمة درجة الثانية أكبر من للنموذج الهرمي من ال (AIC) أليكيك المعلومات

 اعتمادا على النتائج واستنادا الى أدبيات الدراسة و. الرباعيللنموذج  العاملي  (AIC) أليكيك
   .ضغوط العملالنموذج الهرمي في تمثيل بنية  علىالرباعي النموذج العاملي  نفضل
  :النموذج الثنائي.2.4.2

ــائي ــام الباحــث بتصــميم نمــوذج ثن ــألف مــن أربعــة عوامــل خاصــة ق ، يت
  .)33(حسب  الشكل. وعامل عام

  
  لضغوط العملالنموذج الثنائي  )33(الشكل
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على العامل الخاص عبء العمل ) 10، ف3، ف 17، ف14ف(المفردات  تشبعاتجاءت 
غير دالة إحصائيا ضغوط العمل على العامل العام ) 16، ف13، ف9، ف 5، ف1ف(المفردات و

لضغوط وعليه ال يمثل هذا النموذج البنية العاملية الثنائية ) 5-4الملحق( ،0.05عند مستوى 
  . العمل
  :النتيجة

استخدام التحليل العاملي ب ،لكشف عن البنية العاملية لمقياس ضغوط العملتم ا
. لهذا النموذج تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي البنية العامليةصدق االستكشافي، وللتأكد من 

تم التأكد من صدق البنية العاملية لهذا  التمايزيدالالت الصدق التقاربي والصدق  ن خاللوم
  .النموذج

لنموذج فقد تم التحقق منها عن طريق الثبات المركب لأما فيما يخص ثبات البنية العاملية 
ا وميجونقس الشيء بالنسبة ال،  80.0حيث تجاوزه قيمة الثبات المركب ، و اوميجا الموزونة

و من ، أحسن من قيم الثبات المركب حيث جاءت قيم اوميجا الموزونة، الموزونة لجميع األبعاد
  .على تمتع البنية باتساق داخلي كرونباخ الذي اتخذه كمؤشرلقيمة معامل ألفا 

في   جاءت مؤشرات جودة المطابقة، أما فيما بتعلق بجودة مطابقة النموذج لبيانات العينة
حيث استطاع هذا النموذج التفوق على  ،بعد عملية تعديل النموذج  سموححدود المجال الم

  .النموذج الهرمي من الدرجة الثانية
بنائيا طبقا لهذه  مقبوالالعاملي الرباعي يمكن اعتبار النموذج  خالل هذه النتائج،ومن 

وعلى  .مقبولة طبقا لمؤشرات الصدق والثبات التي تميزه بنائيةوهو ذو خصائص ، المؤشرات
  .   اعتماد هذا النموذج في هذه الدراسة تمهذا األساس 
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  :األداء لمقياسالعاملي  البنية .3
  :التأكد من شروط إجراء التحليل العاملي .1.3

 : اعتدالية التوزيع .1.1.3

ــات ــق مــن أن البيان ــار   للتحق ــع الطبيعــي اســتخدم الباحــث اختب ــع التوزي تتب
  :ت النتائج كما يظهره الجدول التاليسميرنوف وجاء –كولمجوروف 

  األداء لمتغيرالطبيعي التوزيع  )29(لجدول ا
  (Sig)االحتمالية  درجات الحرية  إحصائي االختبار  

 0.605 239 0.763  سميرنوف –كولمجوروف 
  

  

وهــي  ،)Sig =0.605(نجــد أن قيمــة االحتماليــة  )4(مــن خــالل الجــدول رقــم 
، مــن الطــرفين بالنســبة  الختبــار كولمجــوروفلالختبــار   0.025قيمــة أكبــر مــن 

ــأن   ــذلك ال يمكــن رفــض الفــرض الصــفري القائــل ب ــاألداء متغيــر ل ــع ال هل توزي
  .طبيعيال

 :  فحص مصفوفة االرتباط .2.1.3

من  األداءاالرتباط لمتغير  مصفوفةنالحظ خلو  Spss مخرجات برنامجمعاينة من خالل 
 .أو يساوي الصفر أو وجود ارتباط تام 0.30عن أو يقل  0.90 أي معامل ارتباط يتجاوز

  :االزدواج الخطي .3.1.3
وهي أكبر من القيمة المحددة ، ) Determinant = 0.003(محدد المصفوفة  قيمةلقد بلغت 

   .وهذا يعني عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين المتغيرات 0.00001
  :كفاية حجم العينة .4.1.3

  ولكين واختيار بارتليتكايزر ماير ا ) 30(الجدول 
 0.891  كايزر ماير اولكين لكفاية حجم العينة

  اختبار بارتليت
 2127.111  كاي تربيع

 105  درجة الحرية

 000.  الداللة
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بما يعبر  0.50وهي أكبر من  KMO  =0.89يتبين بأن قيمة  )30(رقم من خالل الجدول 
ال عند فيما يخص اختبار بارتلت فهو د أما، عن كفاية حجم العينة إلجراء التحليل العاملي

وهذا دليل على أن هذه المصفوفة ال  0.05وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد   0.000مستوى 
ضوء نتائج التحليل تأكد الباحث من توفر شروط استخدام التحليل في و ، تمثل مصفوفة الوحدة

  .العاملي
  :التحليل العاملي االستكشافي .2.3

ــوم للكشــف عــن ا ــة لمفه ــة النظري ــة ذات الدالل ــة العاملي ــتخدم ، األداء لبني اس
ــة       ــف طريق ــافي بتوظي ــاملي االستكش ــل الع ــلوب التحلي ــث أس ــاور الباح المح

ــية ــاكس   و ، )PAF( األساس ــة الفاريم ــد بطريق ــدوير المتعام ــتخدام الت  ،)Varimax(اس
و التحليــل المتــوازي   ،معتمــدين فــي اســتخراج عــدد العوامــل علــى محــك كــايزر

إقصـاء الفقـرات التـي لهـا اشـتراكية أقـل       و، لتأكد مـن عـدد العوامـل المسـتخرجة    ل
  )Hair & All ,2010 ; 666 ( . 0.50من  
  :استخالص العوامل. 1.2.3

ــتقراء ــن اس ــافي   م ــاملي االستكش ــل الع ــائج التحلي ــدنت ــل  نج ــة عوام ثالث
حيــث ، تجــاوزت قيمــة الجــذر الكــامن لهــا الواحــد الصــحيح وفــق محــك كــايزر

ــرت ــبة  فس ــة نس ــل مجتمع ــذه العوام ــفوفة    % 68.174 ه ــي للمص ــاين الكل ــن التب م
ــل األول   ــامن للعام ــة الجــذر الك ــث بلغــت قيم ــة حي ــر  5.567العاملي  % 37.110وتفس

ــاني   ــاين الكلــي فــي حــين بلغــت قيمــة الجــذر الكــامن للعامــل الث  2.701مــن التب

لعامــل الثالــث وبلغــت قيمــة الجــذر الكــامن ل، مــن التبــاين الكلــي % 18.005وتفسـر  
   : )31( وهذا ما يؤكده الجدول، من التباين الكلي % 13.059وتفسر  1.959

 المفسر للعوامل المستخلصة بعد التدويرالتباين  ة ونسبر الكامنوالجذتوزيع  )31(الجدول 

  التباين التراكمي المفسرنسبة   المفسر نسبة التباين  الجذر الكامن  العامل
1 5.567 37.110 37.110 
2 2.701 18.005 55.115 
3 1.959 13.059 68.174 

  :تركالكامن المشدراسة العامل  -2.2.3
التحليـل العـاملي أحـادي العامـل      لمعالجة هـذه المشـكلة تـم اسـتخدام طريقـة     

ــانل ــاملي     .)factor Herman single(هرم ــل الع ــائج التحلي ــة نت ــالل معاين ــن خ وم
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مـن التبـاين وهـي أقـل      % 37.110سـبة  بـأن هـذا العامـل يفسـر ن    أحادي العامل تبين 
  )Bradford,2014 : 4( . % 50من 

  :العوامل عددالتأكد من  .3.2.3
، حتى يتأكـد الباحـث مـن عـدد العوامـل المسـتخرجة باعتمـاد محـك كـايزر         

ــوازي   ــل الم ــة التحلي ــتخدم طريق ــورن"اس ــاب  ، )Horn,1965("له ــوم بحس ــذي يق ال
حيـث  ، ومـن البيانـات العشـوائية   ، يةالجذور الكامنـة مـن مصـفوفة البيانـات األصـل     

يتم االحتفـاظ بالعوامـل التـي تكـون جـذورها الكامنـة فـي البيانـات األصـلية أكبـر           
   .من الجذور الكامنة للعوامل في البيانات العشوائية

 
 العوامل المستخرجة بطريقة التحليل الموازي )34(الشكل 

عوامل جذورها الكامنة في البيانات األصلية  ثالثةوجود  )34(نالحظ من خالل الشكل
  .ونفس الشيء بالنسبة للجذور البيانات العشوائية، تتجاوز نقطة القطع بين المنحنيين

 :خلصة بعد التدويرالعوامل المست مصفوفة .4.2.3

ــدول  ــرض الج ــة   )32(يع ــل الثالث ــى العوام ــارات عل ــبعات العب ــد  ،تش بع
ــة      ــد بطريق ــدوير المتعام ــل بالت ــل عام ــره ك ــذي يفس ــاين ال ــع التب ــادة توزي إع

 .الفاريماكس 
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  العوامل المستخلصة بعد التدويرعلى  األداءمقياس  فقراتشبع يم تق )32(الجدول

  العوامل       
  الفقرات

 3العامل 2العامل 1العامل

     891. 4ف
     861. 1ف
     839. 13ف
    832. 10ف
    832. 7ف
  772.  5ف
  723.  14ف
  713.  2ف
  677.  11ف
  666.  8ف
 770.   12ف
 720.   6ف
 705.   3ف
 698.   9ف
 518.   15ف

   
  :تسمية العوامل .5.2.3

ــات البحــث و  ــى أدبي ــادا عل ــى مصــفوفةاعتم ــاء عل ــم  العوامــل بن ــي ت الت
الحصول عليهـا بعـد التـدوير المتعامـد باسـتعمال طريقـة الفاريمـاكس ومـن خـالل          
اإلطـالع علــى محتــوى العبـارات التــي تتشــبع علــى العامـل مــن المقيــاس يمكــن    

  :تسمية العوامل الثالثة المستخرجة
الذي نسميه و )13ف، 10ف، 7ف ،4ف ،1ف(هي  يتضمن العامل األول الفقرات التي تشبعت عليه و

  .المجال البيداغوجي
والذي نسميه  )15ف، 12ف، 9ف، 6ف، 3ف(ويتضمن العامل الثاني الفقرات التي تشبعت عليه و هي 

  .المجال التربوي
والذي نسميه  )14ف، 11ف، 8ف، 5ف، 2ف( ويتضمن العامل الثالث الفقرات التي تشبعت عليه و هي

 .االنضباط
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 :كيديالتحليل العاملي التو .3.3
  :العاملي نموذجال تصميم .1.3.3

ــائج التحليــل العــاملي االستكشــافي و  خــاللمــن  أدبيــات  باالعتمــاد علــىنت
ـ     عـاملي توصل الباحـث إلـى تصـميم نمـوذج      ،الموضوع م مـن الرتبـة األولـى يض

  . واالنضباط الجانب التربوي، الجانب البيداغوجي، ثالثة عوامل
  :وذجنمالفردية للمعالم التقدير  .2.3.3

  .(ML)،باختيار طريقة األرجحة العظمى  Amosلنموذج استخدمنا برنامج الفردية لمعالم اللتقدير 
  :التأكد من داللة األوزان االنحدارية -أ

على عواملها دالة إحصائيا عند مستوى ) المفردات(للمؤشرات األوزان االنحداريةجاءت 
  ). 3- 5الملحق(. 0.05
  :االنحدارية رغم داللنها مستوى األوزانالتأكد من  -ب

  
  ألداء ل الثالثي العاملينموذج ال )35(الشكل 

  Amosمخرجات برنامج : المصدر
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ــائج  ــالل نت ــن خ ــكلم ــا الش ــي يظهره ــل الت ــيم )35( التحلي ــان ق ــظ ب  نالح
ــاد تشــبعات  ــن أبع ــع،  األداءالمؤشــرات لكــل بعــد م ــى المســتوى المتوق ترقــى إل

 ، 0.50تجاوزت القيمة حيث 

 : البنية العاملية للنموذج اتثب .3.3.3
  :الثبات المركب  .أ 

ــام  ــاب ق ــث بحس ــب  الباح ــات المرك ــل   )CR(الثب ــن عوام ــل م ــل عام لك
ـ مـن ثبـات البنيـة العامليـة      نموذج للتأكـد ال وجـاءت النتـائج حسـب الجـدول      ألداءل
)33( .  

  األداءألبعاد معامل الثبات المركب  )33(الجدول
  CR 

 0.943  المجال البيداغوجي 

 0.846  االنضباط

 0.838  المجال التربوي 

مــن خــالل معاينــة نتــائج الجــدول تالحــظ ثبــات البنيــة العامليــة للنمــوذج  
وهــذا مؤشــر  0.70لكــل بعــد  )CR(حيــث تجــاوزت قيمــة معامــل الثبــات المركــب

  .دال على ثبات البنية العاملية للنموذج  
 :معامل اوميجا الموزونة  .ب 

ــام ــاب ق ــث بحس ــ الباح ــل اوميج ــة معام ــن   )Ωw(ا الموزون ــل م ــل عام لك
وجـاءت النتـائج حســب   لـألداء  مـن ثبـات البنيـة العامليـة      نمـوذج للتأكـد  العوامـل  

  . )34( الجدول
  األداءألبعاد  أوميجامعامل الثبات  )34(الجدول
  Ωw 

 0.945  المجال البيداغوجي 

 0.849  االنضباط

 0.848  المجال التربوي 
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  :معامل االتساق الداخلي  .ج 
 لـألداء د الباحـث علـي ألفـا لكرونبـاخ كمؤشـر علـى االتسـاق الـداخلي         اعتم

  .وجاءت النتائج حسب الجدول التالي
  األداءمعامالت الثبات ألبعاد  )35(جدول رقم 

  α  CR Ωw 

 0.945 0.943 0.943  المجال البيداغوجي 

 0.849 0.846 0.846  االنضباط

 0.848 0.838 0.836  المجال التربوي 
  

ــالل   ــن خ ــدول م ــائج الج ــات لنت ــات    )35( المقارن ــيم الثب ــأن ق ــح ب يتض
ــب ــة  ،  )CR(المرك ــا الموزون ــيم اوميج ــث   ) Ωw(وق ــاد حي ــع األبع ــة لجمي مقبول

  .األداءلكل بعد من أبعاد  )α(تجاوزت قيم معامل ألفا لكرونباخ 
  : لنموذجلالصدق البنائي  .4.3.3

من خالل مؤشرات الصدق  تم التأكد من صدق البناء عن طريق دالالت الصدق العاملي
) 35(الموضح في الشكل  العاملينموذج الحيث تم توصيف ، التمايزيالتقاربي و الصدق 

وللتحقق من مالئمة البيانات للنموذج تم تقدير ،  20اإلصدار  Amosباستخدام برنامج 
في  باستخدام مؤشرات المالئمة األكثر استخداما) ML(البارامترات بطريقة األرجحية العظمى

وكذالك تلك المؤشرات التي اثبتت الدراسات التقويمية ) Hu & Bentler, 1198(مجال النمذجة 
  ).  McDonald & Ho,2002(جدارتها 

   :الصدق التقاربي  .أ 
األداء لكل عامل من عوامل  )AVE( المستخلصقام الباحث بقياس متوسط التباين 

  : ) 36( وجاءت النتائج حسب ما يظهره الجدول
  األداء بعاد ألمتوسط التباين المفسر  والثبات المركب  )36(الجدول

  AVE  CR 

 0.943 0.769  المجال البيداغوجي 

 0.846 0.524  االنضباط

 0.838 0.511  المجال التربوي 
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تأكدنا من تمتع عوامل  ) 36( من خالل المقارنات التي تمت اعتمادا على نتائج الجدول
لكل بعد تجاوز القيمة   )AVE( المستخلصألن متوسط التباين  بالصدق التقاربياألداء نموذج 

  .)CR(وهو أصغر من الثبات المركب  0.50
  : التمايزيالصدق   .ب 

مربع متوسط و ) MSV( بين العواملالتباين األقصى المشترك مربع قام الباحث بقياس 
  :وجاءت النتائج حسب الجدول التالي )ASV(التباين المشترك 

 األداء لنموذج ات الصدق البنائيمؤشر )37(الجدول
  ASV  MSV  AVE  

 0.769 0.192 0.124  المجال البيداغوجي 

 0.524 0.108 0.082  االنضباط

 0.511 0.192 0.150  المجال التربوي 
  

جاءت قيم كل من مربع  )37(من خالل المقارنات التي تمت اعتمادا على نتائج الجدول
و  )AVE( المستحرجأصغر من قيم متوسط التباين ) MSV(ل بين العوام المشتركاألقصى التباين 

لكل  )MSV( المشتركاألقصى اصغر من  مربع التباين ) ASV(متوسط مربع التباين المشترك 
  .التمايزيوهذا مؤشر دال على تمتع النموذج بالصدق األداء عوامل نموذج 

  ):Cross Loadings( عات المتقاطعةالتشب
نالحظ بأن كل المؤشرات تتشبع على ) 1-5الملحق( 2ات في الجدول من خالل معاينة التشبع

  .عواملها أكثر مما تتشبع على العوامل األخرى
  :  Fornell-Larckerمحك 

  للعوامل المستخلصلمتوسط التباين  الجذر التربيعيمصفوفة  )38(الجدول
  المجال التربوي  االنضباط  المجال البيداغوجي   

   0.877  المجال البيداغوجي 

  0.724 0.237  االنضباط

 0.715 0.329 0.438  المجال التربوي 
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 ،)AVE( المستخلصلمتوسط التباين  التربيعيالجذر  )38(مثل القيم القطرية في الجدول ت
الصفوف  فيالموجودة أكبر من القيم لكل عامل ونالحظ من خالل هذه النتائج أن القيم القطرية 

حسب ما ذكره  كل  التمايزيوهذا مؤشر آخر يؤكد الصدق  .العامل واألعمدة ذات الصلة بنفس
  .)Hulland,1999( "هوالند"و  )Barclay&All,1995( "باركالي"من 

  :مطابقةالاختبار جودة  .5.3.3
ــودة      ــرات ج ــع لمؤش ــات القط ــى درج ــة عل ــذه الدراس ــي ه ــدنا ف اعتم

ــة ــرون   )SRMR،RMSEA،TLI،CFI(المطابقــ ــر وآخــ ــددها هــ ــي حــ التــ
)Hair&all,2010 :647 (      ــن ــل م ــة أق ــم عين ــايير حج ــى مع ــد عل ــي تعتم  250والت

  .12وأكبر من  30أقل من  )المفردات(وعدد المؤشرات
  ألداءالنموذج الثالثي ل لنموذجلالمطابقة  ودةجمؤشرات  )39(الجدول

  درجة القطع  القيمة المحسوبة  المؤشر
 NC(  1.125(كاي المعياري

P = .200 NC ≥ 0 ≥ 5  

  GFI(  GFI=0.95 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( المطابقة مؤشر جودة

   SRMR(  SRMR =0.04 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA=0.02 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.99 TLI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المعياري

  CFI(  CFI=0.99  CFI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المقارن

  163.852 الحرالنموذج   (AIC) محك المعلومات أليكيك
  المستقل النموذج<  النموذج  2124.963  المستقلالنموذج 

  0.688 الحرالنموذج   )ECVI( الصدق الزائف المتوقع
  المستقلالنموذج <  النموذج  8.928  المستقلالنموذج 

  

 pباحتمالية   ) 0.05(إحصائيا عند مستوى  دالةغير  وهي 852.79مربع كاي بلعت قيمة 

مما يدل على قبول جيد  2وهي أقل من  .1251 المعياريمربع كاي  قيمةبلغت و،  = .2000
للنموذج المفترض باإلضافة إلى أن أغلب مؤشرات المطابقة تدل على مطابقة النموذج الموضح 

اء هو مؤشر جذر متوسط البواقي حيث نجد أكثر مؤشرات المطابقة فعالية وأد ،)39(في الجدول
أما الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب ، 40.0والذي بلغت قيمته  )SRMR(المعياري 

)RMSEA(  فقد بلغت ، على هذا المؤشر على سوء المطابقة 0.08والتي تدل القيمة التي تزيد عن
الذي بلغت قيمته  )TLI(باإلضافة إلى مؤشر المطابقة المعياري ، 30.0قيمته في هذا النموذج 

) GFI(، أما مؤشر جودة المطابقة 90.9الذي بلغت قيمته  )CFI( ، ومؤشر المطابقة المقارن90.9
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ومن خالل هذه النتائج يمكن القول بأن ، ضمن المدى المثاليالقيم  وهذه 59.0 الذي بلغت قيمته
  .جودة المطابقة جودةالنموذج يتمتع ب

  :النماذج المنافسة.4.3
  :الهرمي النموذج .1.4.3

عوامل من الدرجة  ثالثةقام الباحث بتصميم نموذج هرمي من الدرجة الثانية يتألف من 
  .)36(حسب  الشكل. تنضوي تحت عامل عام من الدرجة الثانية، األولى

  
  لألداء النموذج الهرمي من الدرجة الثانية )36(الشكل

دالــة رجــة األولــى مــن الدالعامــل  العوامــل الثالثــة علــى  اتعتشــبجــاءت 
  )-54الملحق(  . 0.05إحصائيا عند مستوى 

  :مطابقةالاختبار جودة   - أ
  الهرمي لألداءنموذج لل مؤشرات جودة المطابقة )40(الجدول

  قيمة درجة القطع  القيمة المحسوبة  المؤشر
  NC(  1.072(كاي المعياري

P = 303 NC ≥ 0 ≥ 5  

  159.281    النموذج   (AIC) محك المعلومات أليكيك
    المستقلالنموذج <   النموذج  240.000  المستقلالنموذج 

  GFI(  GFI=0.95 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر جودة المطابقة

   SRMR(  SRMR =0.04 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA=0.017 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.99 TLI ≤ 1 ≤ 0.95( اريمؤشر المطابقة المعي

  CFI(  CFI=0.99  CFI ≤ 1 ≤ 0.95( مؤشر المطابقة المقارن
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أن مؤشرات المطابقة األكثر تداوال تشير إلى أن النموذج  )38( الجدول نتائجتظهر 
باستثناء مربع كاي الذي جاء  تالهرمي لضغوط العمل حقق مطابقة مقبولة في جميع المؤشرا

مؤشر جذر متوسط رات التي تشير إلى تمتع النموذج بجودة مطابقة تتمثل في فالمؤش. دال
 و جذر متوسط خطأ التقريب ،)RMR(متوسط البواقي جذرو مؤشر  ،)SRMR( البواقي المعياري

)RMSEA(،  و مؤشر المطابقة المعياري)TLI(، و مؤشر المطابقة المقارن )CFI( ،مؤشر جودة و
  .(AIC) أليكيك لوماتمحك المع،  )GFI( المطابقة

   :المفاضلة بين النموذجين  - ب

سنستخدم ، )2012(نموذجين غير محتويين فيما بينهما حسب عبد الفتاح وتيغزة أن الا بم
حيث يعتبر النموذج ذا القيمة األصغر ، للمفاضلة بين النموذجين ،(AIC) أليكيك محك المعلومات

 (AIC) أليكيك محك المعلوماتقيمة أن  نجد ) 40(و  )39(وبالرجوع إلى الجدولين. األفضل

للنموذج   (AIC) أليكيك محك المعلوماتقيمة للنموذج الهرمي من الدرجة الثانية أكبر من 
نعتمد في المفاضلة على  (ΔAIC=4.571)وبما أن الفرق بين النموذجين صغير. الثالثيالعاملي 

الثالثي على النموذج الهرمي في  وعليه نفضل النموذج العاملي. النظريات والدراسات السابقة
  .(Bagozzi ,1994 ;Byrne,2009) .تمثيل لبنية األداء

  :النموذج الثنائي .2.4.3
ــن   ــألف م ــائي يت ــوذج ثن ــام الباحــث بتصــميم نم ــةق ــة ثالث ــل خاص ، عوام

  .)37(حسب  الشكل. وعامل عام
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  لألداءالنموذج الثنائي  )37(الشكل
المجال (الخاص على العامل العام  ) 10، ف13، ف 7، ف4ف(المفردات  اتتشبع تجاء
وعليه ال يمثل هذا النموذج ) 5-5الملحق( ،0.05إحصائيا عند مستوى  غير دال) البيداغوجي

  . لألداءالبنية العاملية الثنائية 
  :النتيجة

اســتخدام التحليــل العــاملي بلكشــف عــن البنيــة العامليــة لمقيــاس األداء تــم ا
ــافي ــن االستكش ــد م ــ، وللتأك ــةدق ص ــة العاملي ــوذج  البني ــذا النم ــتخدام له ــم اس ت

ــدي  ــاملي التوكي ــل الع ــالل . التحلي ــن خ ــدق  دالالت  وم ــاربي والص ــدق التق الص
  .من صدق البنية العاملية لهذا النموذجتم التأكد  التمايزي

لنمـوذج فقـد تـم التحقـق منهـا عـن       لأما فيمـا يخـص ثبـات البنيـة العامليـة      
ــات المر ــق الثب ــا اطري ــب و اوميج ــةك ــاوزت، لموزون ــث تج ــات  حي ــة الثب قيم

ــب  ــة  ،  700.المرك ــا الموزون ــيم اوميج ــاوزت ق ــاد 0.80وتج ــع األبع ــي ، لجمي وه
و أكبـر مـن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ الـذي        ، أحسن مـن قـيم الثبـات المركـب    

  .  اتخذه الباحث كمؤشر على تمتع البنية باتساق داخلي
ـ       جـاءت مؤشـرات   ، ات العينـة أما فيمـا بتعلـق بجـودة مطابقـة النمـوذج لبيان

ــة ــودة المطابق ــموح   ج ــال المس ــدود المج ــي ح ــوذج   ،ف ــذا النم ــتطاع ه ــث اس حي
  .الهرمي من الدرجة الثانية التفوق على النموذج

 مقبــوالالعــاملي الثالثــي يمكــن اعتبــار النمــوذج  خــالل هــذه النتــائج،ومــن 
ؤشــرات مقبولــة طبقــا لم بنائيــةوهــو ذو خصــائص ، بنائيــا طبقــا لهــذه المؤشــرات
اعتمـاد هـذا النمـوذج فـي      تـم وعلـى هـذا األسـاس     .الصدق والثبـات التـي تميـزه   

  .   هذه الدراسة
  
  
  
  
  
  



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

128  
 

 

  :األساسية منهجية الدراسة: رابعا
  :منهج الدراسة.1

ــى   ــرف عل ــتهدف التع ــة تس ــا أن الدراس ــاة  بم ــودة حي ــيط لج ــدور الوس ال
ــين  ــل ب ــلالعم ــغوط العم ــة واألداء  ض ــة االبتدائي ــي المرحل ــر ، لمعلم ــر واألث غي

الباحـث فـي إعـداد     اعتمـد فقـد  ، مباشر لهـذه المتغيـرات علـى األداء لهـذه الفئـة     ال
ألن المـنهج الوصـفي حسـب    قـي مـن هـذه الدراسـة المـنهج الوصـفي،       الجزء التطبي

ــاف ــوفر  )2006( العس ــف   ي ــي تص ــوث الت ــه البح ــع تحت ــذي تق ــام ال ــار الع اإلط
  .نة ورائهاوتفسر األسباب الكام، وتوضح عالقاتها، الظاهرة

   :األساسية مجتمع الدراسة.2
ــة     ــة التابع ــدارس االبتدائي ــاملين بالم ــين الع ــة المعلم ــع الدراس ــمل مجتم يش

ــزان ــة غلي ــة لوالي ــة التربي ــع الدراســة    ،لمديري ــالي لمجتم ــدد اإلجم ــغ الع ــد بل وق
ــنهم امعلمــ 3752 ــ 1592ومعلمــة  2160، م حســب إحصــائيات الســنة الدراســية  امعلم
ــوزع، 2015/2016 ــة م ــة التابع ــات اإلداري ــى المقاطع ــة ين عل ــة لوالي ــة التربي لمديري

  .غليزان
  :عينة الدراسة األساسية .3

اعتمد الباحث في تحديد عينة الدراسة على التوزيع الجغرافي للمقاطعات اإلدارية في 
، ونظرا ألن طبيعة الموضوع تحتاج إلى األساليب من حيث منطقة العمل ،تراب الوالية

اعتمد الباحث في تحديد حجم العينة ، المتقدمة للتحليل اإلحصائي المتعددة المتغيراتاإلحصائية 
مع مراعاة حصص المجموعات بالنسبة للمتغيرات الشخصية ، على أن تكون ممثلة لكل الفئات

  . التنظيميةوكذا المتغيرات 
  :األساسية عينة الدراسةخصائص .أ

ــافة  ــى باإلض ــتمارات االإل ــي س ــتخدمت ف ــي اس ــتطالعية  الت ــة االس الدراس
ــددها  ــالغ ع ــتمارة 250والب ــم، اس ــع  ت ــتمارة 750توزي ــات  اس ــاقي المقاطع ــى ب عل

تفاديـاً للوقـوع     2016/2017فـي الفصـل الثـاني مـن نفـس السـنة الدراسـية        اإلداريـة  
الفـروق بالنسـبة للمجموعـات     دفي مشـكلة عـدم كفايـة حجـم العينـة خاصـة إليجـا       

ــة ال  ــة بالمعادل ــق النمذج ــن طري ــةع ــم   .بنائي ــدول رق ــح الج ــع  )41(ويوض توزي
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لمديريــة التربيــة  لمقاطعــات اإلداريــةالــبعض علــى المــدارس التابعــة  االســتمارات
  .عشوائيةوالتي تم اختيارها بطريقة  ،لوالية غليزان

  مدارس التابعة لمديرية التربية لوالية غليزانالعلى  االستماراتتوزيع ) 41( جدول رقم
 نسبة ال الصالحةاالستمارات  االستمارات الموزعة دد المدارسع المقاطعة اإلدارية

 95.60 239 250 26 وادي رهيو

 98.33 177 180 18  غليزان

 95.86 139 145 16  سيدي محمد بن علي

 94.00 47 50 06  واد سالم

 93.75 75 80 09  الرمكة

 96.15 125 130 14 يلل

 91.18 31 34 04  حمري

 91.94 57 62 07  سيدي خطاب

 82.61 19 23 04  أوالد يعيش

 93.48 43 46 06  الحمادنة

 95.20 952 1000 110 المجموع

  
  :األساسية لعينة الدراسة الشخصيةالمتغيرات  .ب

  الجنس و السن حسبالدراسة األساسية توزيع عينة  )42(الجدول 
  
  

  
  
  
  
  

  
  

أن نسـبة اإلنـاث أكبـر مـن نسـبة الـذكور        )42(الجـدول   خـالل نالحـظ مـن   
طبيعــي ألن نســبة النســاء فــي الجزائــر تفــوق نســبة  فــي التعلــيم االبتــدائي وهــذا

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئة  المتغير

  الجنس
 42.6 406  الذكور

 47.4 546  ناثاإل

 100 952  المجموع

  السن
 31.8 303   سنة 30 أقل من

 26.8 255  سنة 40 الى 30 من

 26.1 248  سنة 50 الى 41 من

 15.3 146  سنة 50 من اكثر

 100 952  المجموع
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أما بالنسـبة لمتغيـر السـن فنجـد أن النسـبة األكبـر مـن المعلمـين ينحصـر          ، الرجال
  . % 52.9سنة حيث بلغت النسبة ) 50و 30(سنهم بين 

  :األساسية المتغيرات التنظيمية لعينة الدراسة.ج
  و التكوين منطقة العملقدمية و األحسب الدراسة األساسية توزيع عينة  )43(الجدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األقــل مــن األقدميــة  يأن نســبة المعلمــين ذو نجــد )43(الجــدول  خــاللمــن 
ــنة  16 ــتس ــبة ،% 65.5 بلغ ــت نس ــين بلغ ــي ح ــدارس   ف ــي الم ــون ف ــذين يعمل ال

أمــا بالنســبة للتكــوين فكانــت حصــة األســد مــن نصــيب  ،% 54.6الحضــرية نســبة 
  .% 41.8خريجي الجامعة بنسبة بلغت 

  :الدراسة إجراءات.3
 Anderson) الذي اعتمدهما كل من أندرسون و جيربينغ جراءيناإلالدراسة هذه تستخدم 

& Gerbing ;1988) مالئمة باختبار اإلجراء األولتعلق وي، دراسةفرضيات ال منق للتحق 
   .المتكاملاختبار النموذج  يتمثل اإلجراء الثاني فيفي حين  ،نموذجال
  

  النسبة المئوية  التكرارات  الفئة  المتغير

   األقدمية

 39.8 379  سنوات  5 من أقل

 25.7 245  سنة 15 الى 5 من

 20.6 196  سنة 25 ىلا 16 من

 13.9 132  سنة 25 من اكثر

 100 952  المجموع

  منطقة العمل
 54.6 520   حضري

 30.8 293  حضري شبه

 14.6 139  يريف

 100 952  المجموع

  التكوين
 24.8 236  المدرسة العليا لألساتذة

 41.8 398  الجامعة

 33.4 318  المعهد التكنلوجي للتربية

 100 952  المجموع
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  :)الصدق التقاطعي(البنية العاملية لنماذج القياس راختبار استقرا: خامسا
ن التحليل بأ. . (Osborn & Fitzpatrick, 2012)"فيتزباتريكوورن أسب"تيغزة عنيذكر 

العاملي االستكشافي يعكس خصوصيات الموقف الذي يجرى فيه، نتيجة لطبيعته 
وهذه الحساسية لخصوصيات الموقف . االستكشافية وبالتالي يتأثر بالعينة إلى حد بعيد

والعينة يجعل من البنية العاملية المستخرجة غير مستقرة وتختلف طبيعتها عند إعادة 
افتقار البنية العاملية إلى االستقرار يفقدها خاصية ف استخراجها في مواقف وعينات أخرى

الختبار  .التعميم بحيث ال يمكن توظيفها على عينات أخرى مشتقة من نفس المجتمع
حيث يتم اختيار عينتين عشوائيتين متماثلتين من العينة ، استقرار النموذج نستخدم طريقة العينتين

من مزايا لمقارنة  Amosامج معتمدين في ذلك على ما يوفره برن. األساسية
بين النموذجين التساوي في جميع البارامترات حيث تفترض هذه الطريقة  ،)العينات(المجموعات

مؤشرات جودة المطابقة داللة الفروق بين على ناء ارنة بين النموذجين بوتتم المق. للعينتين
  .للنموذج الحر والنموذج المقيد

  :حياة العمل ة لجودةالبنية العاملي راختبار استقرا.1
ــة   ــب مقارن ــوذجينتتطل ــة   النم ــرات المطابق ــث مؤش ــن حي ــميم ، م تص

ــه البرامتــراتنمــوذجين أحــده ــد في مــن  متمــاثليننمــوذجين م يضــ، ما حــر ال تقي
بـين المتغيـرات بـاختالف     البـارامترات مـن حيـث تسـمية     مختلفـين ، حيث التصـميم 

ـ وي، يـد يـتم فيـه تقيـد البـارامترات     والثـاني مق ، العينة  النمـاذج م النمـوذج المقيـد   ض
  .و من حيث البارامترات، من حيث التصميم المتماثلة

  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة )44(جدول
 DF CMIN P NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 
rho2 

 942. 917. 937. 927. 073. 439.549 398  النموذج الحر

 MW(  24 20.760 .054 .002 .003 -.007 -.008(أوزان القياس 

 SC(  35 38.626 .314 .004 .005 -.03 -.04(التغاير البنائي

 MR(  55 73.311 .185 .008 .009 -.001 -.022(أخطاء القياس
  

إلــى أن فــرض القيــود اإلضــافية علــى النمــوذج ) 44(تشــير نتــائج الجــدول 
حققـت فـروق   ت لـم  نمـوذجي العينتـين  بـين   البرامتـرات من خالل افتـراض تسـاوي   
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ونفــس ، 0.01مــن  أقــلوهــي  ،ينالمطابقــة للنمــوذج جــودةبــارزة فــي مؤشــرات 
 بالنســبة  20.760بــين النمــوذجين حيــث بلغــت قيمــة التغيــر  CMINالشــيء بالنســبة 

ــألوزان ــائي   38.626و، ل ــاير البن ــبة للتغ ــاس   73.311و، بالنس ــاء القي ــبة ألخط . بالنس
 أكبـر  لجميـع البـارامترات  اإلحصـائية   الداللـة  جـاءت دال حيـث  غيـر  وهذا التغيـر  

وهــذه ، للعينتــينلنمــوذجين برامتــرات اوجــود تكــافؤ فــي بنقــر لــذلك ،  0.05مــن 
  .استقرار النموذج بالنسبة لعينات المجتمعالنتيجة تثبت 

  :ضغوط العمللالبنية العاملية  راختبار استقرا.2
  .العمل نقوم بتطبيق نفس اإلجراءات التي طبقت على نموذج جودة حياة

  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة )45(جدول
   CMIN P NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 
rho2 

 942. 917. 937. 927. 191. 178.530 163  النموذج الحر

 MW(  12 7.080 .121 .005 .006 -.009 -.002( أوزان القياس

 SC(  22 24.067 .206 .006 .009 -.004 -.009(التغاير البنائي

 MR(  38 51.657 .436 .005 .001 -.002 -.008(أخطاء القياس
  

إلــى أن فــرض القيــود اإلضــافية علــى النمــوذج ) 45(تشــير نتــائج الجــدول 
حققـت فـروق   لـم ت  نمـوذجي العينتـين  بـين   البرامتـرات من خالل افتـراض تسـاوي   

ونفــس ، 0.01مــن  أقــلوهــي  ،ينالمطابقــة للنمــوذج جــودةبــارزة فــي مؤشــرات 
ــر   CMINالشــيء بالنســبة  ــين النمــوذجين حيــث بلغــت قيمــة التغي  بالنســبة  7.080ب

ــألوزان ــاير   24.067و ،ل ــبة للتغ ــائيبالنس ــاس   51.657و ،البن ــاء القي ــبة ألخط . بالنس
 أكبـر  لجميـع البـارامترات  الداللـة اإلحصـائية    جـاءت دال حيـث  غيـر  وهذا التغيـر  

وهــذه ، للعينتــينلنمــوذجين برامتــرات ا وجــود تكــافؤ فــيبنقــر لــذلك ،  0.05مــن 
  .النموذج بالنسبة لعينات المجتمع استقرارالنتيجة تثبت 

  :لألداءالبنية العاملية  راختبار استقرا.3
ــابقين    ــوذجين الس ــى النم ــت عل ــي طبق ــراءات الت ــس اإلج ــق نف ــوم بتطبي نق

  .)ضغوط العملنموذج جودة حياة العمل ونموذج (
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  ذجين في مؤشرات المطابقةالفرق بين النمو )46(جدول
 DF CMIN P NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 
rho2 

 942. 917. 937. 927. 097. 494.481 455  النموذج الحر

 MW(  12 12.404 .097 .013 .005 -.005 -.002(أوزان القياس

 SC(  18 18.926 .098 .019 .004 -.006 -.006(التغاير البنائي

 MR(  33 36.977 .112 .038 .006 -.009 -.005(أخطاء القياس
  

إلــى أن فــرض القيــود اإلضــافية علــى النمــوذج ) 46(الجــدول  نتــائجتشــير 
ـ  حقـق لـم ت  نمـوذجي العينتـين  بـين   البرامتـرات من خـالل افتـراض تسـاوي      افروق

ونفــس ، 0.01مــن  أقــلوهــي  ،ينالمطابقــة للنمــوذج جــودةبــارزة فــي مؤشــرات 
 بالنســبة    12.404النمــوذجين حيــث بلغــت قيمــة التغيــر بــين CMINالشــيء بالنســبة 

ــألوزان ــائي   18.926و، ل ــاير البن ــبة للتغ ــاس   36.977و، بالنس ــاء القي ــبة ألخط . بالنس
 أكبـر  لجميـع البـارامترات  الداللـة اإلحصـائية    جـاءت دال حيـث  غيـر  وهذا التغيـر  

وهــذه  ،للعينتــينلنمــوذجين برامتــرات اوجــود تكــافؤ فــي بنقــر لــذلك ،  0.05مــن 
  .المجتمعاستقرار النموذج بالنسبة لعينات النتيجة تثبت 

  :واختباره تصميم النموذج:  سادسا
  :تصميم النموذج .1

دراســة التعــد مرحلــة تصــميم النمــوذج مــن أهــم وأصــعب المراحــل فــي  
بسبب ما تتطلبه هـذه المرحلـة مـن تحديـد المتغيـرات التـي تـؤثر بطريقـة مباشـرة          

ــتم وغيــر مباشــرة والتــي تــدخ ل فــي تصــميم النمــوذج وكــذا المتغيــرات التــي ي
  .استبعادها من النموذج

ــة   ــيات الدراس ــى فرض ــاء عل ــوذج  بن ــذا النم ــراح ه ــم اقت ــيت ــذي  الفرض ال
ضــغوط و المتمثلــة  فــي تــأثيرات ، ) 1(يتضــمن التــأثيرات الموضــحة فــي الشــكل 

ـ      جـودة حيـاة العمـل   على  العمل ى األداء فـي وجـود   مـن جهـة وضـغوط العمـل عل
باالعتمــاد علــى البحــوث ، كمتغيــر وســيط مــن جهــة أخــرىالعمــل حيــاة دة جــو

والدراســات الســابقة العربيــة منهــا واألجنبيــة والتــي أكــدت علــى وجــود عالقــات 
ــرات   ــذه المتغي ــين ه ــذه    ، ب ــاول ه ــم  تتن ــات ل ــوث و الدراس ــذه البح إال أن ه

  .راسةالمتغيرات بصورة إجمالية في نموذج واحد كما سيتم تناوله في هذه الد
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  :نموذج المتكاملال
قياسي ، شطرين إلىوينقسم ، م كل العالقات بين متغيرات الدراسةضوهو النموذج الذي ي

 ينم العالقات بوبنائي ويض ،)متغيرات مقاسة(م العالقات بين المتغيرات الكامنة ومؤشراتهاويض
اإلصدار  Amos امجعلى أدبيات الموضوع و باستخدام بر اعتمادا. للنموذج المتغيرات الكامنة

 متغيرات حسب الشكلهذه التوصل الباحث إلى تصميم نموذج متكامل يوضح العالقات بين ، 20

  .التالي

  
  النموذج المتكامل)38(الشكل

  من إعداد الباحث : المصدر
a  :معامل المسار بين ضغوط العمل وجودة حياة العمل  
b  :معامل المسار بين جودة حياة العمل واألداء  
c : معامل المسار بين ضغوط العمل واألداء  
  :اختبار بنية النموذج المتكامل .2

علينا ، وللحصول على نتائج منطقية يمكن تعميمهاقبل البدء في اختبار النموذج المتكامل 
  .االفتراضاتالتأكد من بعض 

   :القيم المفقودة .1.2
القيم المفقودة  عالجةمحالة وجود قيم مفقودة وعليه تم  في Amosال يستجيب برنامج 

  .Stats Tools Package .اكسل برمجيةباستخدام 
  

http://statwiki.kolobkreations.com/index.php?title=Main_Page 
  

  

http://statwiki.kolobkreations.com/index.php?title=Main_Page
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   :القيم المتطرفة .2.2
 جاوزت مالحظة 34حيث تم التخلص من ، كشف ومعالجة القيم المتطرفة والتخلص منهاتم       
  ). Hair,2006 (.القيمة الحرجة لكاي تربيع )Distance Mahalanobis(عن مركز الكتلة  بعدها

   : )Multivariate Notmality( المتغيرات التوزيع الطبيعي المتعدد
الطبيعي  التوزيعیة العظمى تتطلب ة األرجحأن طریق إلى) Kline ,2005(كالين  أشار

تم يوزيع الطبيعي المتعدد المتغيرات االستبيان تتبع التأبعاد وللتأكد من أن ، المتعدد المتغيرات
  .Amosبرنامج عن طريق تحليل كافة بيانات أبعاد المتغيرات 

  لمتغيرات الدراسة وااللتواءطح قيم التفل )47(الجدول
  ج.د  التفلطج  ح.د  اإللتواء  القصوى  الدنيا  

 1.628- 565.- 3.566 619. 25 20 التربوي

 242.- 084.- 4.984 865. 25 20 االنضباط

 1.711- 594.- 3.738 649. 25 20 البيداغوجي

 1.920- 667.- 719. 125. 15 11 العمل.طبيعة

 2.725 946. 5.975- 1.038- 21 12 العمل.خ.د.الحياة

 696.- 242.- 2.012- 349.- 26 16 العمل.ظروف

 969.- 337.- 4.628 804. 19 10 الحوافز

 2.264 786. 5.589- 970.- 23 12 المدرسية.اإلدارة

 1.542- 536.- 4.839 840. 14 10 العالقات

 2.653- 921.- 1.607- 279.- 14 5 اإلشراف

 054. 019. 3.470- 603.- 20 11 الدور.غموض

 1.379- 479.- 2.751- 478.- 21 11 الدور.صراع

 1.895 658. 5.183- 900.- 21 15 العمل.عبء

  3.219 1.150 

  

استخدام ب تسمحأن جميع قيم مؤشرات التفلطح وااللتواء بنالحظ  )47(من خالل الجدول
المطلقة لكل مؤشر من  ةألن القيم ،الدراسة بياناتلتحليل   )ML(طريقة األرجحة العظمى

 ,Cohen(، التفلطحمؤشرات ل بالنسبة  7ولم تتجاوز القيمة ، 2لم تتجاوز القيمة  مؤشرات االلتواء

West, & Aiken, 2002( ، ،بالنسبة للتفلطح 7بالنسبة لاللتواء و 2ؤشرات لم تتجاوز وأن هذه الم ،
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)Kline,2005 ( ،للدرجة الحرجة  أما بالنسبة)CR(  يا دمارالمعمم ل لتفلطحل)mardia's Kurtosis ( 
وعليه ، وهي غير دالة ) Muthén & Kaplan 1985,( 1.96أقل من وهي  1.150  فقد بلغت قيمتها

  .المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي المتعددمكن اعتبار بيانات العينة ي
  :المتكامل تحليل عالقات النموذج .1.2
ــل      ــتم تحلي ــوذج ي ــات النم ــدىعالق ــة م ــاير لمعرف ــرات  )co-variance(التغ ــين متغي ب

مراعــاة عــدم وجــود  علــى )Hair & all ,2006(وآخــرون ركــد هــأحيــث . الدراســة
ال وجــب دمــج إو 0.80يــد عــنوتــرابط بــين المتغيــرات يز، فــي االخــتالفتشــابه 

لـذلك يفضـل انخفـاض التـرابط والعالقـة بـين       . هذه المتغيـرات فـي متغيـر واحـد    
عبـاس البـرق   .(للداللـة علـى اسـتقاللية كـل متغيـر     المتغيرات المـؤثرة فيمـا بينهـا    

  ).129ص :  2013 ،وآخرون

  
  لمتغيرات الدراسة النموذج البنائي )39(الشكل

  Amosتنادا إلى مخرجات برنامج من إعداد الباحث اس: المصدر
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  بين متغيرات النموذج االرتباطمعامالت  )48(الجدول
  التقدير  

  0.25 العمل.حياة.جودة          العمل.ضغوط

  0.31 األداء          العمل.ضغوط

  0.28 األداء       العمل.حياة.جودة

ــدول   ــائج الج ــالل نت ــن خ ــظ م ــين   )48(نالح ــاط ب ــامالت االرتب ــأن مع ب
وبهــذا يمكننـا الحكــم بــأن هـذه المتغيــرات منفصــلة وال يمثــل   ، المتغيـرات ضــعيفة 

  .أحدها األخر في النموذج
  بين متغيرات النموذجالتغاير  )49(الجدول

  SE CR  P  التقدير  

 *** 6.270 248. 1.554 العمل.حياة.جودة           العمل.ضغوط

 *** 6.189- 525. 3.251- األداء            العمل.ضغوط

 *** 5.320- 165. 877.- األداء         العمل.حياة.جودة

  0.01تمثل مستوى الداللة  ***
ــأن القــيم الحرجــة  )49(نالحــظ مــن خــالل نتــائج الجــدول تجــاوزت  )CR(ب

تشــابه فــي وجــود عــدم وهــذا دليــل علــى ،  0.01وهــي دالــة عنــد مســتوى  1.96
  .ختالف بين متغيرات النموذجاال

  :جودة مطابقة النموذجاختبار .2.2
ــامج    ــات برن ــائج مخرج ــة نت ــا بمعاين ــي  Amosقمن ــالت ــدول  ايظهره الج

ـ ومن خـالل مقارنـة هـذه النتـائج      ،)50( جـودة المطابقـة   لمؤشـرات   درجات القطـع ب
   .مقبولةغير وجدنا أن هذه القيم 
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  المطابقة المحسوبة مقارنة بالقيم النموذجية جودةقيم مؤشرات  )50(الجدول
  درجة القطع  القيمة المحسوبة  شرالمؤ

 NC  (  12.088( كاي المعياري
P = 000 NC ≥ 0 ≥ 5  

  GFI(  GFI=0.897 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر جودة المطابقة

   SRMR(  SRMR =0.06 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA=0.11 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.81 TLI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر المطابقة المعياري

  CFI(  CFI=0.85  CFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر المطابقة المقارن

  807.469     النموذج   (AIC) محك المعلومات أليكيك
  المستقل النموذج<  النموذج  4691.898 المستقل النموذج

  0.881     النموذج   )ECVI( الصدق الزائف المتوقع
  المستقلالنموذج <  النموذج  5.117 المستقلنموذج ال

  Amosمن إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج : المصدر
ــاوي    ــاي يس ــع ك ــو دال 749.469مرب ــتوى   وه ــد مس ــائيا عن ) 0.05( إحص

ــة ــة  p < 0.00 باحتمالي ــاي  وقيم ــع ك ــاري مرب ــاوي المعي ــي  12.088تس ــروه  أكب
ج المفتــرض باإلضــافة إلــى أن أغلــب لنمــوذاقبــول  عــدم ممــا يــدل علــى 5مــن 

حيــث نجــد أكثــر ، لنمــوذجعــدم وجــود مطابقــة لمؤشــرات المطابقــة تــدل علــى 
ــاري   ــواقي المعي ــط الب ــذر متوس ــر ج ــو مؤش ــة وأداء ه ــة فعالي ــرات المطابق  مؤش

)SRMR (الجــذر التربيعــي لمتوســط خطــأ االقتــراب أمــا ، 0.06 والــذي بلغــت قيمتــه
)RMSEA(  ــه ــت قيمت ــد بلغ ــذه  فق ــي ه ــة ف ــة  ،  0.11الدراس ــر المطابق ــا مؤش أم

ــاري ــه  )TLI( المعي ــذي بلغــت قيمت ــارن0.81ال ــة المق ــر المطابق ــذي ) CFI( ، ومؤش ال
ــه  ــت قيمت ــة  0.85بلغ ــودة المطابق ــر ج ــه  ) GFI(، ومؤش ــت قيمت ــذي بلغ  ،0.897ال

  . وهذه النتائج تفرض علينا القيام بتعديل النموذج، 0.90من  أقلوهي 
  :تعديل النموذج.3

ــامج قائمــة وفــق تعــديل النمــوذج تــم    Amosالتعــديالت التــي اقترحهــا برن
ــائج حســب ، وضــمن اإلطــار النظــري للدراســة ــا يظهــره الشــكل وجــاءت النت م

  :التالي



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

139  
 

 

  
  النموذج بعد التعديل) 40(الشكل

  Amosمن إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج : المصدر

ــؤدي ــديل  يـ ــرحالتعـ ــواقي   المقتـ ــين بـ ــراتبـ ــوافز " المؤشـ الحـ
ــات ــل"،"والعالق ــة العم ــوافز وطبيع ــل"،"الح ــروف العم ــل وظ ــة العم ــر  "طبيع لمتغي

المطابقـة حسـب مـا يظهـره      جـودة إلـى التحسـن فـي مؤشـرات      جودة حياة العمـل 
  .الجدول التالي
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  المطابقة المحسوبة مقارنة بالقيم النموذجية جودةقيم مؤشرات  )51(الجدول
  درجة القطع  القيمة المحسوبة  المؤشر

  NC(  4.867  ، P = 000  NC ≥ 0 ≥ 5(كاي المعياري

  GFI(  GFI=0.95 GFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر جودة المطابقة

   SRMR(  SRMR =0.04 SRMR ≥ 0 ≥ 0.08( مؤشر جذر متوسط البواقي المعياري

  RMSEA(  RMSEA=0.06 0.08 ≥ RMSEA ≥ 0( جذر متوسط خطأ التقريب

  TLI(  TLI=0.93 TLI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر المطابقة المعياري

  CFI(  CFI=0.95  CFI ≤ 1 ≤ 0.90( مؤشر المطابقة المقارن

  351.176     النموذج   (AIC) محك المعلومات أليكيك
  المستقل النموذج<  النموذج  4691.898 المستقل النموذج

  0.383     النموذج   )ECVI( الصدق الزائف المتوقع
  المستقللنموذج ا<  النموذج  5.117 المستقلالنموذج 

  Amosمن إعداد الباحث استنادا إلى مخرجات برنامج : المصدر
ــاوي   ــاي يس ــع ك ــو  287.176مرب ــر دالوه ــتوى  غي ــد مس ــائيا عن  إحص

ــة ) 0.05( ــة  p < 0.000باحتمالي ــاي  وقيم ــع ك ــاريمرب ــاوي  المعي ــي 4.867تس  وه

فة ممـا يـدل علـى قبـول عـام للنمـوذج المفتـرض باإلضـا         5أقل مـن   و 2أكبر من 
حيــث نجــد أكثــر  ،مقبولــة إلــى أن أغلــب مؤشــرات المطابقــة تــدل علــى مطابقــة

ــاري   ــواقي المعي ــط الب ــذر متوس ــر ج ــو مؤش ــة وأداء ه ــة فعالي ــرات المطابق  مؤش
)SRMR ( ــه ــت قيمت ــذي بلغ ــأ    ،  0.048 وال ــط خط ــي لمتوس ــذر التربيع ــا الج أم

ــراب  ــة   )RMSEA(االقت ــذه الدراس ــي ه ــه ف ــت قيمت ــد بلغ ــر،  0.065فق ــا مؤش  أم
ــاري ــة المعي ــه   )TLI( المطابق ــت قيمت ــذي بلغ ــارن 0.93ال ــة المق ــر المطابق  ، ومؤش

)CFI ( ومؤشــر جــودة المطابقــة 0.95الــذي بلغــت قيمتــه ،)GFI ( الــذي بلغــت قيمتــه
تـدل علـى تمتـع    مجتمعـة   وهـذه المؤشـرات   ،  0.90فجاءت قيمهـا أكبـر مـن     ،0.95

  وبلغت قيمة   .المطابقة جودةالنموذج المتكامل ب
  :نتيجةال

ــبة  ــوذجبالنس ــات النم ــل عالق ــامالت   لتحلي ــود مع ــائج وج ــت النت ــد أثبت فق
بـأن هـذه المتغيـرات منفصـلة      وهـذا دليـل  ، بـين متغيـرات النمـوذج    ارتباط ضعيفة

ــص    ــا يخ ــا فيم ــوذج أم ــي النم ــر ف ــدها األخ ــل أح ــي  وال يمث ــابه ف ــدى التش م
ـ  و، علـى داللـة القـيم الحرجـة    فقد أثبتـت النتـائج   ، االختالف ود تشـابه فـي   عـدم وج
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فأكــدت ، مؤشــرات جــودة المطابقــة للنمــوذج المتكامــلأمــا بخصــوص  ،االخــتالف
ــة التعــديل ات جــودة المطابقــةمؤشــر ــةذج بمطابقــة تمتــع النمــو، بعــد عملي  مقبول

ومـن خـالل   ، )51(حسـب مـا تظهـره نتـائج الجـدول رقـم        لبيانات عينـة الدراسـة  
  . ة الحاليةهذه النتائج يمكن اعتماد هذا النموذج في الدراس

  :المتكامل اختبار عالقات النموذج: سابعا
ــوذج ــات النم ــار عالق ــل  الختب ــكلالمتكام ــي الش ــح ف ــتخدم  )41( الموض اس

ــث ــى   الباح ــة العظم ــة اإلرجحي ــة بطريق ــة البنائي ــة بالمعادل ــة النمذج ــث ، تقني حي
   .الدراسةنموذج نتائج تقدير معامالت المسار بين متغيرات  تظهر

  

 
  وذج المتكامل النم )41(الشكل

  من إعداد الباحث : المصدر
  

 :اختبار التأثيرات المباشرة للنموذج المتكامل .1
   :التالية الفرضيات التأكد من صحة المباشرةيسمح لنا اختبار التأثيرات 

  .العمل لدى معلمي المدارس االبتدائيةعلى جودة حياة  امباشر اتأثير العملثر ضغوط ؤت
  .لدى معلمي المدارس االبتدائيةعلى األداء  امباشر ايرتأث العمل حياةثر جودة ؤت
  .لدى معلمي المدارس االبتدائيةعلى األداء تأثير مباشر  العمل ضغوطثر ؤت
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  مباشرال معامالت المسار للتأثيرتقدير  )52(جدول
  الداللة  التقدير  

 0.002 241.- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.003 255.-  األداء  ß ضغوط العمل

 0.002 211.  األداء  ß  جودة حياة العمل

  

ــىاعتمــادا  ــائج الجــدول  عل ــأثير النجــد ، )52(نت  ضــغوط العمــللالمباشــر ت
ــل داال   ــاة العم ــودة حي ــى ج ــائيا عل ــة  ،إحص ــت الدالل ــث بلغ ــائية  حي          اإلحص

p = 0.002  ــل وهــي ــن  أق ــأثير الو، 0.05م ــر لت ــلالمباش ــى األداء  ضــغوط العم عل
 ، 0.05مــن  أقــل وهــي  p = 0.003اإلحصــائية   حيــث بلغــت الداللــة ،صــائيادال إح

ــأثيرال و ــر ت ــائيا ل المباش ــى األداء دال إحص ــل عل ــاة العم ــودة حي ــت  ،ج ــث بلغ حي
سـاطة  وهـذا دليـل علـى الو   ، 0.05مـن   أقـل  وهـي   p = 0.002  اإلحصـائية   الداللـة 

 .بين ضغوط العمل واألداء متغير جودة حياة العملالجزئية ل

 :لنموذج المتكامللمباشرة الغير  لتأثيراتااختبار  .2
ــأثير  ــار الت ــا اختب ــمح لن ــر يس ــرةالغي ــية   مباش ــحة الفرض ــن ص ــد م التأك

ـ  " الرابعة علـى األداء فـي وجـود جـودة     مباشـر  غيـر   اتـأثير  العمـل ثر ضـغوط  ؤت
ولغــرض فحــص " .لــدى معلمــي المــدارس االبتدائيــةحيــاة العمــل كمتغيــر وســيط 

ــتوى  ــة اإلمس ــائية الدالل ــأثير حص ــر للت ــرةالغي ــتخدام  مباش ــم اس ــة ت ــد طريق تولي
ــررة ــات المتك ــة   )Bootstrapping( العين ــتوى ثق ــة  % 95بمس ــيطةللعالق ــى  الوس عل

  .المجتمع مستوى
   :الغير مباشر رلتأثيا تقدير. 1.2

  مباشر الغير  معامالت المسار للتأثيرتقدير  )53( الجدول
  الداللة  التقدير  

 0.002 0.051 -   األداء  ßجودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

علــى  ضــغوط العمــللمباشــر الغيــر ر نجــد التــأثي )53(مــن خــالل الجــدول
ــائيا  األداء ــة  ،دال إحص ــت الدالل ــث بلغ ــائية   حي ــي  p = 0.002اإلحص ــل وه  أق
ـ وعليـه  ، 0.05من  تقـر بوجـود عالقـة الوسـاطة بـين       ل بالفرضـية البديلـة التـي   نقب

  . ضغوط العمل واألداء
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  : نقاط النهاية الدنيا والقصوى بحدود الثقة. 2.2

  مباشرالغير للتأثير  دود الثقةح )54( الجدول
  القصوى التقدير  الدنيا  

 032.- 051.- 076.- األداء  ßجودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 ضغوط العملل مباشرالغير لتأثير ا ةوقوع قيمنالحظ  )54(من خالل معاينة الجدول 
عدم وجود القيمة المعدومة  ونالحظ .)0.076- ,0.032- : %95( الثقة ضمن مجال، األداءعلى 

  )Hair&all,2016 ;p243(.ضمن هذا المجال مما يؤكد وساطة متغير جودة حياة العمل
  :الشخصيةللمتغيرات  المعدلة العالقةاختبار  .3

متغيرات لل د تأثيريوج " الخامسةالفرضية  التأكد من صحة هذه الخطوة منسمح لنا ت
لدى معلمي  بين ضغوط العمل واألداء العملجودة حياة الوسيطة لعلى العالقة  الشخصية

  " .المدارس االبتدائية
بإجراء المقارنات بين المجموعات حيث يقوم بمقارنة نماذج الفئات  Amosيقوم برنامج 

الفئات نفس التأثيرات  لنماذج والهدف من هذه المقارنة هو التأكد من أن، من خالل نفس البيانات
وال يوجد اختالف بين النماذج في مؤشرات ، والمتغيرات التابعة بين المتغيرات المستقلة

  . المطابقة
  :الجنس كمتغير معدل -1.3

ــدل لل  ــر مع ــنس كمتغي ــار الج ــةالختب ــاة   عالق ــودة حي ــر ج ــيطية لمتغي الوس
ــل ــل واألداء  العم ــغوط العم ــين ض ــرض  ب ــوذج المفت ــي النم ــع نت .ف ــراءات ب إج

ـ ، تطلـب وجـود أكثـر مـن مجموعـة     يي والـذ  ،التحليل متعـدد المجموعـات   أن ا و بم
 الفئــةم تضــ، يمكــن تقســيمه إلــى مجمــوعتين، ينالجــنس متغيــر اســمي ذو مســتوي

  .م الفئة الثانية اإلناثوتض، األولى الذكور
 :معدلوجود الجنس كمتغير  النموذج في مسارات -1.1.3

ــل متعــدد ال ــوم بالتحلي ــامج نق ــل ،  Amosمجموعــات باســتخدام برن حيــث تمث
ــامالت  ــالرموز   مع ــذكور ب ــاص بال ــوذج األول الخ ــارات النم ــا  ،a1،b1 ،c1مس بينم

  .a2،b2 ،c2ص باإلناث بالرموزمسارات النموذج الثاني الخامعامالت تمثل 
الفروق بين داللة إمكانية مقارنة النموذجين من خالل اختبار  AMOSيوفر برنامج 

حيث يتم معاملة  ،الدرجة الحرجةعن طريق قيم . )الذكور واإلناث(لنموذجين المسار ل معامالت
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تكون   1.96 فعندما تكون هذه القيمة أكبر أو تساوي ،z قيم الدرجة الحرجة كمعاملة قيم إحصائية
  .)Byrn ,2010(،  0.05عند مستوى دالة 

   واإلناث لنموذج الذكور بين معامالت المسارالمقارنة  )55( الجدول
 Z  )إ( تقدير  )ذ( تقدير  

 **2.161 0.28- 0.24- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.748 0.25- 0.26-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.072 0.23 0.22  األداء  ß  جودة حياة العمل

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

ــيم    ــفوفة ق ــالل مص ــن خ ــة   zم ــن مقارن ــة ع ــار  الناتج ــامالت المس مع
 z(b1,b2)ن القيمــة المطلقــة أنالحــظ بــ ،)55(فــي الجــدول الــذكور واإلنــاث لنمــوذجي
 نهاتــان  القيمتــا و ، 0.748تســاوي   z(c1,c2) القيمــة المطلقــة و ، 0.072تســاوي 

ـ     1.96أصغر من القيمـة الحرجـة      يـدل وهـذا   0.05عنـد مسـتوى    ةوهـي غيـر دال
ــود   ــدم وج ــى ع ــرق عل ــبة لف ــأثيرينبالنس ــى األداء  :لت ــل عل ــاة العم ــودة حي  ج

أمـا بالنسـبة للقيمــة    .الـذكور واإلنــاث بــين لنمـوذجي   علـى األداء  وضـغوط العمـل  
علــى وجــود  فتــدل 0.01وهــي دالــة عنــد مســتوى  2.161تســاوي   z(a1,a2)المطلقــة 

الـذكور  جـودة حيـاة العمـل بـين نمـوذجي       علـى  ضـغوط العمـل  فرق فـي تـأثير   
  . ثواإلنا
  :معدلوجود الجنس كمتغير في  مؤشرات جودة المطابقة -2.1.3

قيد تصميم نموذجين أحدهما حر ال تُ، تتطلب مقارنة النماذج من حيث مؤشرات المطابقة
والمختلفة من حيث تسمية المسارات ، م النماذج المتماثلة من حيث التصميميض، فيه البرامترات

م ويض، يد يتم فيه تقيد البارامتراتوالثاني مق، اختالف الفئةبين المتغيرات المستقلة والتابعة ب
  .و من حيث البارامترات، النموذج المقيد النماذج المتماثلة من حيث التصميم

  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة )56(جدول
 DF CMIN P NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 
rho2 

 931. 901. 948. 925. 0.000 357.217 118  النموذج الحر

 932. 902. 948. 924. 0.000 365.102 121  النموذج المقيد

 001.- 001.- 001. 001. 0.0484 7.885 3  الفرق

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة
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الل افتراض إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خ) 56( تشير نتائج الجدول
بارزة في مؤشرات  افروقق قحلم تواإلناث الذكور  مجموعتيتساوي معامالت المسارات بين 

بالنسبة لمؤشرات ، )Gan et Broc,2018 : 174(   0.01  من أصغروهي  المطابقة للنموذج جودة
،  7.885بلغت قيمة التغير فبين النموذجين  CMINبالنسبة  ، أما) NFI ،IFI،RFI  ،RLI(المطابقة 

لذلك ، 0.05من  أقل وهي  p = 0.048  اإلحصائية  حيث بلغت الداللةإحصائيا،  دال وهذا التغير
  .المطابقةفي مؤشرات جودة  واإلناثالذكور  يبين نموذج قفروجود بنقر 

  :النتيجة
دال الذكور واإلناث وجود فرق  نموذجينالحظ من خالل المقارنات التي تمت على 

وال يجود  على جودة حياة العمل الذي يمثل تأثير ضغوط العمل )a(ل المسارفي معامإحصائيا 
بالنسبة لمؤشرات جودة  أما ،بالنسبة للنموذجين )b ،c(فرق في معامال ت المسار األخرى 

في  ويرجع هذا االختالف إلى الفرق .النموذجينوجود اختالف بين  النتائج على تدلفالمطابقة 
تأثير ضغوط  ليس إلىو الذكور واإلناث، بين الفئتين ودة حياة العملعلى ج تأثير ضغوط العمل

يلعب الدور المعدل للعالقة الوسيطة ال أن متغير الجنس ب يمكن القول وعليه. العمل على األداء
  .لمتغير جودة حياة العمل

  :السن كمتغير معدل.2.3
بين ضغوط العمل  العملالوسيطية لمتغير جودة حياة  عالقةكمتغير معدل للالختبار السن 

م الفئة األولى أقل تض، فئاتأربعة السن إلى  نقوم بتقسيم متغير .في النموذج المفترض واألداء
الرابعة  تضمو، سنة 50إلى  41الثالثة من  تضمسنة و 40إلى  31الثانية من  تضمو، سنة 31من 

  .Amos برنامجاستخدام ثم تقوم بعد ذلك بالتحليل المتعدد المجموعات ب، ، سنة 50أكثر من 
 :معدلكمتغير  السنالنموذج في وجود  مسارات -1.2.3

مسارات معامالت حيث تمثل ،  Amosنقوم بالتحليل متعدد المجموعات باستخدام برنامج 
النموذج  مساراتمعامالت بينما تمثل  ،a1،b1 ،c1بالرموز  بالفئة األولىالنموذج األول الخاص 

مسارات النموذج الثالث معامالت وتمثل ،   a2 ،b2  ،c2بالرموز  انيةبالفئة الثص الثاني الخا
الخاص  الرابعمسارات النموذج معامالت وتمثل ، a3 ،b3  ،c3بالرموز  الخاص بالفئة الثالثة

بين مقارنة الوفر لنا إمكانية ي AMOSبرنامج  أنمع العلم ، a4 ،b4 ،c4بالرموز  الرابعةبالفئة 
ومقارنة هذه القيم ، ةعللنماذج األرببار الفروق بين معامالت المسار من خالل اختالنماذج 

  . 0.05عند مستوى   1.96والتي تساوي  zبالدرجة الحرجة الختبار 
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  بين النموذج األول والنموذج الثاني :المقارنة األولى
  لنموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثانية المقارنة بين معامالت المسار )57( جدول

 Z  )2ف(تقدير  )1ف(تقدير  

 2.504 0.30- 0.35- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.682- 0.26- 0.27-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.753 0.29 0.33  األداء  ß  جودة حياة العمل

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

الثاني وللنموذجين األول معامالت المسار مقارنة الناتجة عن  zمن خالل مصفوفة قيم 
أكبر من القيمة  ةهذه  القيمو  ،2.504تساوي   z(a2,a1)نالحظ بان القيمة المطلقة ،  )57( في الجدول
 ضغوط العمل رتأثيوجود فرق في على  مما يدل 0.01عند مستوى  ةوهي دال  1.96الحرجة  

أما بالنسبة للقيمة المطلقة . ألولى ونموذج الفئة الثانيةنموذج الفئة ا بينعلى جودة حياة العمل 
(b2,b1)z  والقيمة المطلقة، 0.753تساوي (c2,c1)z صغر من القيمة أ هذه  القيمو ،0.682 تساوي

بالنسبة ق وعلى عدم وجود فر مما يدل 0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96الحرجة  
نموذج الفئة األولى  بينة حياة العمل على األداء جودلضغوط العمل على األداء و :ينلتأثيرل

  . ونموذج الفئة الثانية
  .بين النموذج األول والنموذج الثالث :المقارنة الثانية
  لنموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثالثة المقارنة بين معامالت المسار )58(الجدول

 Z  )3ف(تقدير  )1ف(تقدير  

 **2.100 0.19- 0.35- لجودة حياة العم   ß ضغوط العمل

 0.475 0.25- 0.27-  األداء  ßضغوط العمل 

 1.567 0.32 0.33  األداء  ß  جودة حياة العمل
 

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

 والثالثللنموذجين األول معامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم 
أكبر من القيمة  ةهذه  القيمو ،2.100تساوي   z(a3,a1)نالحظ بان القيمة المطلقة  ، )58( لجدولفي ا

ضغوط  رتأثيل بالنسبةوجود فرق على  مما يدل 0.01عند مستوى  ةوهي دال  1.96الحرجة  
ة أما بالنسبة للقيم. ةنموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثالث بين على جودة حياة العمل العمل

صغر من أ هذه  القيمو  ،0.475 تساوي z(c3,c1) والقيمة المطلقة، 1.567تساوي  z(b3,b1)المطلقة 
 بالنسبةق وعلى عدم وجود فر مما يدل 0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96القيمة الحرجة  
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ى الفئة األول نموذج بينجودة حياة العمل على األداء ضغوط العمل على األداء و: ينلتأثيرل
  . ةالفئة الثالثنموذج و

  .بين النموذج األول والنموذج الرابع :المقارنة الثالثة
  لنموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الرابعة المقارنة بين معامالت المسار )59(الجدول

 Z  )4ف(التقدير  )1ف(تقدير  

 **2.338 0.15- 0.35- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.217 0.22- 0.27-  األداء  ßضغوط العمل 

 **2.011 0.21 0.33  األداء  ß  جودة حياة العمل
 

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

 للنموذجين األول والرابعمعامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم 
أصغر من  هذه  القيمةو ، 0.217تساوي   z(c1,c4)ن القيمة المطلقة نالحظ بأ ،)59(في الجدول

 بالنسبةوهي تدل على عدم وجود فرق  0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96القيمة الحرجة  
تساوي   z(a1,a4)أما بالنسبة للقيمة المطلقة  ،لنموذجينبين اعلى األداء  ضغوط العمل لتأثير

على يدل وهذا  0.05دالة عند مستوى قيم وهي  ، 2.011تساوي  z(b1,b4)القيمة المطلقة ، و 2.238
وجودة حياة العمل على  على جودة حياة العمل ضغوط العمل :ينتأثيرلل بالنسبةوجود فرق 

  . نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الرابعة بين األداء
  .بين النموذج الثاني والنموذج الثالث :المقارنة الرابعة
  لنموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الثالثة الت المسارالمقارنة بين معام )60(الجدول
 Z  )3ف(التقدير  )2ف(تقدير  

 **2.349 0.19- 0.30- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل
 0.780- 0.25- 0.26-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.480 0.32 0.29  األداء  ß  جودة حياة العمل

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

للنموذجين الثاني والثالث معامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم 
أكبر من القيمة  ةهذه  القيمو ،2.349تساوي   z(a3,a2)نالحظ بان القيمة المطلقة ،  )60( في الجدول
ضغوط  رتأثيل بالنسبةوجود فرق على  مما يدل 0.01وهي دال عند مستوى   1.96الحرجة  

أما بالنسبة للقيمة . ةنموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الثالث بينعلى جودة حياة العمل  العمل
صغر من أ هذه  القيمو   ،0.780 تساوي z(c3,c2) والقيمة المطلقة، 0.480تساوي  z(b3,b2)المطلقة 
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بالنسبة ق وعلى عدم وجود فر مما يدل 0.05عند مستوى  ةغير دال وهي 1.96القيمة الحرجة  
 الثانيةنموذج الفئة  بين جودة حياة العمل على األداءلضغوط العمل على األداء و :ينلتأثيرل

  . الثالثةونموذج الفئة 
 .بين النموذج الثاني والنموذج الرابع :المقارنة الخامسة

  الفئة الرابعة لنموذج الفئة الثانية ونموذج المقارنة بين معامالت المسار )61(الجدول
 Z  )4ف(التقدير  )2ف(تقدير  

 1.123 0.15- 0.30- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.745 0.22- 0.26-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.030 0.21 0.29  األداء  ß  جودة حياة العمل

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

للنموذجين الثاني والرابع المسار معامالت الناتجة عن مقارنة  zقيم من خالل مصفوفة 
 z(b2,b4)و القيمة المطلقة  1.123تساوي   z(a2,a4)نالحظ بان القيمة المطلقة   ،)61( في الجدول

هذه  القيمة كلها أصغر من القيمة و  ، 0.745تساوي   z(c2,c4)القيمة المطلقة ، 0.030تساوي 
وهذا دليل على عدم وجود فرق في التأثيرات  0.05عند مستوى  ةي غير دالوه  1.96الحرجة  

جودة حياة العمل على ، على األداء ضغوط العمل، على جودة حياة العمل ضغوط العمل(الثالثة 
  . الفئة الرابعةنموذج الفئة الثانية وبين نموذج  )األداء

 .علراببين النموذج الثالث والنموذج ا :المقارنة السادسة

  لنموذج الفئة الثالثة ونموذج الفئة الرابعة المقارنة بين معامالت المسار )62(الجدول
 Z  )4ف(التقدير  )3ف(التقدير  

 1.856 0.15- 0.19- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 1.300- 0.22- 0.25-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.470- 0.21 0.32  األداء  ß  جودة حياة العمل

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

 للنموذجين الثالث والرابعمعامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم 
 z(b3,b4)و القيمة المطلقة  1.856تساوي   z(a3,a4)نالحظ بان القيمة المطلقة  )62( في الجدول

هذه  القيمة كلها أصغر من القيمة و  ، 1.300تساوي   z(c3,c4)القيمة المطلقة ، 0.470تساوي 
على عدم وجود فرق في التأثيرات يدل  وهذا 0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96الحرجة  
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جودة حياة العمل على ، على األداء ضغوط العمل، على جودة حياة العمل ضغوط العمل(الثالثة 
  .ذج الفئة الرابعةبين نموذج الفئة الثالثة ونمو )األداء
   :النتيجة

 .لفئات العمريةل األربعة من خالل المقارنات الستة التي أجريت على النماذجنالحظ 
الثاني، والثالث، (ونماذج الفئات األخرى المسار بين نموذج الفئة األولى  وجود فرق في معامل

ضغوط العمل على جودة  تأثيرل بالنسبة ، وبين نموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الثالثة)والرابع
 الرابعة ونموذج الفئةبين نموذج الفئة األولى معامل المسار قيمة فرق في جود وو، حياة العمل

معامل المسار بين قيمة وعدم وجود فرق في ، جودة حياة العمل على األداء تأثيرل بالنسبة
تأثير ضغوط العمل ل بالنسبة) الثاني، والثالث، والرابع(النموذج األول ونماذج الفئات األخرى 

النموذجين الثاني  معامل المسار بين النموذج األول وقيمة وعدم وجود فرق في  على األداء،
معامل المسار قيمة وعدم وجود فرق في . تأثير جودة حياة العمل على األداء ل بالنسبةوالثالث 

  .لتأثيرات الثالثةل النسبةببين النموذج الثاني والرابع، وبين النموذج الثالث والرابع 
  :معدلكمتغير  السنمؤشرات جودة المطابقة في وجود  -2.2.3

فــي وجــود الســن ، تتطلــب مقارنــة النمــاذج مــن حيــث مؤشــرات المطابقــة
  .تطبيق نفس اإلجراءات السابقة معدلكمتغير 

  .بين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثانية :المقارنة األولى
  مؤشرات المطابقة بين النموذجين في الفرق  )63(جدول

 DF CMIN P NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 940. 889. 955. 916. 000. 241.385 118  النموذج الحر

 941. 890. 955. 915. 000. 244.109 121  1النموذج المقيد

 002.- 002.- 001. 001. 436. 2.724 3  الفرق
 

إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض ) 63(تشير نتائج الجدول
 جودةفروق بارزة في مؤشرات  لم تحقق الثانيةو األولى الفئتينتساوي معامالت المسارات بين 

بين النموذجين حيث بلغت  CMINونفس الشيء بالنسبة ، 0.01من  أصغرالمطابقة للنموذج وهي 
   حيث بلغت الداللة اإلحصائية ،  0.05عند مستوى  دال غير وهذا التغير ،  2.724قيمة التغير 
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p = 0.436  ونموذج  الفئة األولىاختالف بين نموذج  بعدم وجودنقر لذلك ، 0.05من  أكبر وهي
  .في مؤشرات المطابقة الفئة الثانية

  .بين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثالثة :المقارنة الثانية 
  ن النموذجين في مؤشرات المطابقة الفرق بي )64(جدول

 DF CMIN P NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 952. 899. 964. 923. 058. 214.106 118  النموذج الحر

 952. 898. 963. 921. 028. 219.954 121  2النموذج المقيد

 000. 000. 002. 002. 119. 5.848 3  الفرق

لى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض إ) 64(تشير نتائج الجدول 
 جودةفروق بارزة في مؤشرات  لم تحقق الثالثة و األولى الفئتينتساوي معامالت المسارات بين 

بين النموذجين حيث بلغت  CMINونفس الشيء بالنسبة ، 0.01من  أصغرالمطابقة للنموذج وهي 
     حيث بلغت الداللة اإلحصائية ،  0.05عند مستوى دال  غيروهذا التغير ،  5.848قيمة التغير 

p = 0.119  ونموذج  اختالف بين نموذج الفئة األولىوجود عدم بنقر لذلك ، 0.05من  أكبر وهي
  .المطابقةجودة في مؤشرات  الفئة الثالثة

  .بين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الرابعة :المقارنة الثالثة
  بين النموذجين في مؤشرات المطابقة الفرق  )65(جدول

 DF CMIN P NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 924. 863. 944. 896. 000. 240.379 118  النموذج الحر

 925. 864. 943. 894. 000. 249.287 121  3النموذج المقيد

 001.- 001.- 002. 002. 030. 8.908 3  الفرق
  

إلــى أن فــرض القيــود اإلضــافية علــى النمــوذج ) 65(تشــير نتــائج الجــدول 
لـم   والرابعـة األولـى   الفئتـين من خالل افتـراض تسـاوي معـامالت المسـارات بـين      

، 0.01المطابقـة للنمـوذج وهـي أقـل مـن       جـودة فروق بـارزة فـي مؤشـرات    تحقق 
دال  وهــذا التغيــر،  8.908بلغــت قيمــة التغيــر فبــين النمــوذجين  CMINبالنســبة  أمــا

ــائي ــة ا، إحص ــت الدالل ــث بلغ ــائية  حي ــي  p = 0.03  اإلحص ــل وه ــن  أق ، 0.05م
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فــي  الرابعــةونمــوذج الفئــة   األولــىنمــوذج الفئــة  بــين فــرقوجــود نقــر بلــذلك 
  .مؤشرات جودة المطابقة

  .بين نموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الثالثة :المقارنة الرابعة
 بقة الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطا )66(جدول

 DF CMIN P NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 956. 898. 967. 923. 000. 199.539 118  النموذج الحر

 955. 897. 965. 920. 000. 206.321 121  4النموذج المقيد

 001.- 001.- 003. 003. 079. 6.782 3  الفرق
  

ة علــى النمــوذج إلــى أن فــرض القيــود اإلضــافي )66( تشــير نتــائج الجــدول
ــوعتين     ــين المجم ــارات ب ــامالت المس ــاوي مع ــراض تس ــالل افت ــن خ ــةم          الثاني

وهـي  ، المطابقـة للنمـوذج   جـودة لـم تحقـق تغييـرات بـارزة فـي مؤشـرات        والثالثة
بــين النمــوذجين حيــث بلغــت قيمــة  CMINبالنســبة ونفــس الشــيء ، 0.01أقــل مــن 

  p = 0.079لغــت الداللــة اإلحصــائية دال حيــث بغيــر وهــذا التغيــر ،  6.782التغيــر 
  اخـتالف بـين نمـوذج الفئـة الثانيـة     وجـود  بعـدم  نقـر  لـذلك  ،  0.05اكبر مـن   وهي

  .في مؤشرات جودة المطابقة ونموذج الفئة الثالثة
  .بين نموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الرابعة :المقارنة الخامسة

  ابقة الفرق بين النموذجين في مؤشرات المط )67(جدول
 DF CMIN P NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 
rho2 

 926. 859. 945. 893. 000. 228.776 118  النموذج الحر

 929. 862. 946. 893. 000. 230.446 121  5النموذج المقيد

 003.- 002.- 001. 001. 644. 1.669 3  الفرق
  

ية على النموذج من خالل افتراض إلى أن فرض القيود اإلضاف )67( تشير نتائج الجدول
لم تحقق تغييرات بارزة في مؤشرات و الرابعة الثانية  الفئتينتساوي معامالت المسارات بين 

بين النموذجين حيث  CMINونفس الشيء بالنسبة  ، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودة
 وهي ، p = 0.644لة اإلحصائية وهذا التغير غير دال حيث بلغت الدال،  1.669بلغت قيمة التغير
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في  الرابعةونموذج الفئة  وجود اختالف بين نموذج الفئة الثانيةبعدم نقر لذلك ،  0.05اكبر من 
  .المطابقةجودة مؤشرات 

  .بين نموذج الفئة الثالثة ونموذج الفئة الرابعة :المقارنة السادسة
  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )68(جدول

 DF CMIN P NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 942. 871. 957. 903. 000. 201.527 118  النموذج الحر

 942. 871. 956. 900. 000. 207.385 121  6النموذج المقيد

 000. 000. 003. 003. 119. 5.858 3  الفرق
 

وذج إلــى أن فــرض القيــود اإلضــافية علــى النمــ )68( تشــير نتــائج الجــدول
لـم   الرابعـة  الثالثـة و  الفئتـين من خالل افتـراض تسـاوي معـامالت المسـارات بـين      

وهــي أقــل مــن  المطابقــة للنمــوذج جــودةتحقــق تغييــرات بــارزة فــي مؤشــرات 
ــر   CMINونفــس الشــيء بالنســبة  ، 0.01 ــين النمــوذجين حيــث بلغــت قيمــة التغي ب

 وهـي   p = 0.119ة دال حيــث بلغــت الداللـة اإلحصــائي غيـر  وهـذا التغيــر  ،  5.858
ــذلك ،  0.05اكبــر مــن  ــة  ل ــين النمــوذج الفئ ــر بعــدم وجــود اخــتالف ب ــةنق   الثالث

  .في مؤشرات جودة المطابقة ونموذج الفئة الرابعة
  :النتيجة

لفئــات ل األربعــة النمــاذجالســتة التــي أجريــت علــى  مقارنــاتالمــن خــالل 
،  الفئـة الرابعـة  نمـوذج الفئـة األولـى ونمـوذج     بـين   فـرق وجـود  نالحـظ   ،العمرية

ــدم    ــث، وع ــاني والثال ــوذجين الث ــوذج األول والنم ــين النم ــروق ب ــود ف ــدم وج وع
فـي قيمـة    )والرابـع ، الثـاني، والثالـث  ( وجود فروق بـين النمـاذج الثالثـة األخـرى    

ــاي ــع ك ــا، مرب ــة  أم ــودة المطابق ــرات ج ــبة لمؤش ــم  NFI ، IFI، RFI، (TLI(بالنس فل
نمـوذج  خـتالف بـين   ويرجـع اال ، ج األربعـة فـروق بـين النمـاذ    ج وجـود ئتثبت النتا

ـ        الفئة األولـى ونمـوذج الفئـة الرابعـة      ىإلـى الفـرق فـي تـأثير ضـغوط العمـل عل
، فـي حـين ال   تـأثير جـودة حيـاة العمـل علـى األداء     الفـرق فـي   جودة حياة العمل و

ــتة   ــات الس ــبة للمقارن ــى األداء بالنس ــل عل ــغوط العم ــأثير ض ــي ت ــرق ف ــد ف . يوج
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بـأن متغيـر السـن ال يلعـب الـدور المعـدل للعالقـة الوسـيطة         وعليه يمكـن القـول   
  .لمتغير جودة حياة العمل

  :للمتغيرات التنظيمية اختبار العالقات المعدلة .4
 "يســمح لنــا اختبــار العالقــة المعدلــة التأكــد مــن صــحة الفرضــية الرابعــة 

بـين  العمـل  جـودة حيـاة   الوسـيطة ل علـى العالقـة    لمتغيـرات التنظيميـة  ل يوجد تأثير
  " .المدارس االبتدائيةلدى معلمي  ضغوط العمل واألداء

 :كمتغير معدل األقدمية .1.4
ــار  ــة الختب ــر معــدل لل األقدمي ــةكمتغي ــاة  عالق الوســيطية لمتغيــر جــودة حي

 األقدميـة  نقسـم متغيـر    .فـي النمـوذج المفتـرض    بـين ضـغوط العمـل واألداء    العمل
 6الثانيـة مـن    تضـم و، سـنوات  6الفئـة األولـى أقـل مـن      تضـم ، فئـات  إلى أربعـة 

 25الرابعـة أكثــر مــن   تضــمو، ســنة 25إلـى   16الثالثــة مــن  تضـم ســنة و 15إلـى  
ــنة ــامج   ، ، س ــتخدام برن ــات باس ــدد المجموع ــل المتع ــك بالتحلي ــد ذل ــوم بع ــم تق ث
Amos.  
 :معدلكمتغير  األقدميةالنموذج في وجود  مسارات -.1.1.4

ــل متعــدد المجموعــات باســتخدام ــوم بالتحلي ــامج  نق ــل ،  Amosبرن حيــث تمث
ــامالت  ــالرموز   مع ــى ب ــة األول ــاص بالفئ ــوذج األول الخ ــارات النم ، a1 ،b1  ،c1مس
 a2مسـارات النمـوذج الثـاني الخـاص بالفئـة الثانيـة بـالرموز        معـامالت  بينما تمثـل  

،b2  ،c2   ، ــل ــامالت وتمث ــوذج مع ــارات النم ــثمس ــة  الثال ــاص بالفئ ــةالخ  الثالث
ــالرموز  ــل ،  a3 ،b3  ،c3ب ــامالت وتمث ــوذج  مع ــارات النم ــعمس ــاص  الراب الخ

ــة  ــةبالفئ ــالرموز  الرابع ــامج  ،   a4 ،b4  ،c4ب ــم أن برن ــع العل ــا  Amosم ــوفر لن ي
ــاذج    ــار للنم ــامالت المس ــين مع ــروق ب ــار الف ــالل اختب ــن خ ــة م ــة المقارن إمكاني

ــاألرب ــار  ، ةع ــة الختب ــة الحرج ــيم بالدرج ــذه الق ــة ه ــاوي  zومقارن ــي تس   1.96والت
  . 0.05ستوى عند م
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  .بين النموذج األول والنموذج الثاني :المقارنة األولى
  لنموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثانية المقارنة بين معامالت المسار )69( الجدول

 Z  )2ف(التقدير  )1ف(تقدير  

 **2.134 0.27- 0.31- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.152 0.21- 0.22-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.716 0.30 0.32  األداء  ß  جودة حياة العمل
  

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

ــيم    ــفوفة ق ــالل مص ــن خ ــة   zم ــن مقارن ــة ع ــار  الناتج ــامالت المس مع
ــاني ــوذجين األول والث ــدول للنم ــي الج ــأ ،)69(ف ــظ ب ــة نالح ــة المطلق  z(b1,b2)ن القيم

ن هاتــان  القيمتــا و ، 0.152تســاوي   z(c1,c2)القيمــة المطلقــة  و ، 0.716تســاوي 
ـ     1.96أصغر من القيمـة الحرجـة      يـدل وهـذا   0.05عنـد مسـتوى    ةوهـي غيـر دال
ــرق   ــود ف ــدم وج ــى ع ــبة لعل ــأثيرينبالنس ــى األداء  :لت ــل عل ــاة العم ــودة حي  ج

ــى األداء  وضــغوط العمــل ــين اعل ــاني لنمــوذجينب للقيمــة  أمــا بالنســبة ،األول والث
فتــدل علــى وجــود  0.05وهــي دالــة عنــد مســتوى  2.134تســاوي   z(a1,a2)المطلقــة 

نمـوذج الفئـة األولـى     بـين ، علـى جـودة حيـاة العمـل     فرق في تأثير ضغوط العمـل 
  . ونموذج الفئة الثانية

 .بين النموذج األول والنموذج الثالث :المقارنة الثانية

  لنموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثالثة سارالمقارنة بين معامالت الم )70( الجدول
 Z  )3ف(التقدير  )1ف(تقدير  

 **2.123 0.26- 0.31- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.482- 0.25- 0.22-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.735- 0.29 0.32  األداء  ß  جودة حياة العمل

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

ــيم    ــفوفة ق ــالل مص ــن خ ــة   zم ــن مقارن ــة ع ــار  الناتج ــامالت المس مع
ــث ــأ ، )70( فــي الجــدول للنمــوذجين األول والثال ــة نالحــظ ب  z(a1,a3)ن القيمــة المطلق

ــاوي  ــة  2.123تسـ ــة المطلقـ ــاوي  z(b1,b3)و القيمـ ــة ، 0.735تسـ ــة المطلقـ القيمـ
(c1,c3)z   ــاوي ــا  و  ، 0.482تس ــيم كله ــذه  الق ــة   ه ــة الحرج ــن القيم ــغر م   1.96أص

ـ   بالنسـبة علـى عـدم وجـود فـرق      يـدل وهـذا  .  0.05عنـد مسـتوى    ةوهي غير دال
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علـى   ضـغوط العمـل  ، علـى جـودة حيـاة العمـل     ضـغوط العمـل   :لتأثيرات الثالثـة ل
نمــوذج الفئــة و األولــىالفئــة بــين نمــوذج جــودة حيــاة العمــل علــى األداء واألداء 
  . الثالثة

 .الرابعبين النموذج األول والنموذج  :الثالثةالمقارنة 
 

  لنموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الرابعة المقارنة بين معامالت المسار )71( الجدول
 Z  )4ف(التقدير  )1ف(التقدير  

 **2.057 0.22- 0.31- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 1.220- 0.23- 0.22-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.436- 0.26 0.32  األداء  ß  جودة حياة العمل
  

  p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

 للنموذجين األول والرابعمعامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم 
 z(b1,b4)و القيمة المطلقة  2.057تساوي  z(a1,a4)ن القيمة المطلقة أنالحظ ب ، )71( في الجدول

هذه  القيم كلها أصغر من القيمة الحرجة  و، 1.220تساوي   z(c1,c4)القيمة المطلقة ، 0.436تساوي 
على عدم وجود فرق في التأثيرات الثالثة  يدلوهذا  .0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96

 ،ألداءجودة حياة العمل على ا، على األداء ضغوط العمل، على جودة حياة العمل ضغوط العمل
  . نموذج الفئة الرابعةو األولىالفئة بين نموذج 

 .والنموذج الثالث الثانيبين النموذج  :الرابعةالمقارنة 

  لنموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الثالثة المقارنة بين معامالت المسار) 72(الجدول
 Z  )3ف(التقدير  )2ف(التقدير  

 0.758- 0.26- 0.27- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.565- 0.25- 0.21-  األداء  ßضغوط العمل 

 1.187- 0.29 0.30  األداء  ß  جودة حياة العمل
  

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

ــيم    ــفوفة ق ــالل مص ــن خ ــة   zم ــن مقارن ــة ع ــار  الناتج ــامالت المس مع
 z(a2,a3)نالحــظ بــان القيمــة المطلقــة  ، )72( فــي الجــدول للنمــوذجين الثــاني والثالــث

ــاوي ــة   0.758 تس ــة المطلق ــاوي  z(b2,b3)و القيم ــة  ، 1.187تس ــة المطلق   z(c2,c3)القيم

وهـي غيـر     1.96هـذه  القـيم كلهـا أصـغر مـن القيمـة الحرجـة         و  ، 0.565تساوي 
علـى عـدم وجـود فـرق فـي التـأثيرات الثالثـة         يـدل وهـذا   0.05عند مسـتوى   ةدال
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جـودة حيـاة   ، علـى األداء  ضـغوط العمـل  ، علـى جـودة حيـاة العمـل     لعملضغوط ا
  . نموذج الفئة الثالثةالفئة الثانية وبين نموذج  ،العمل على األداء
 .بين النموذج الثاني والنموذج الرابع :المقارنة الخامسة

  بعةلنموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الرا المقارنة بين معامالت المسار) 73( الجدول
 Z  )4ف(التقدير  )2ف(التقدير  

 0.691- 0.22- 0.27- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 1.261- 0.23- 0.21-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.778- 0.26 0.30  األداء  ß  جودة حياة العمل
 

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

 للنموذجين الثاني والرابعمعامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم 
 z(b2,b4)و القيمة المطلقة  0.691تساوي   z(a2,a4)نالحظ بان القيمة المطلقة  ، )73( في الجدول

هذه  القيمة كلها أصغر من القيمة و  ، 1.261تساوي   z(c2,c4)القيمة المطلقة ، 0.778تساوي 
على عدم وجود فرق في التأثيرات  يدلوهذا  0.05عند مستوى  ةدال وهي غير  1.96الحرجة  

جودة حياة العمل على ، على األداء ضغوط العمل، على جودة حياة العمل ضغوط العمل(الثالثة 
 . نموذج الفئة الرابعةالفئة الثانية وبين نموذج ) األداء

  .النموذج الثالث والنموذج الرابعبين  :المقارنة السادسة
  لنموذج الفئة الثالثة ونموذج الفئة الرابعة المقارنة بين معامالت المسار )74(دولالج

 Z  )4ف(التقدير  )3ف(التقدير  

 0.149 0.22- 0.26- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.785- 0.23- 0.25-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.077- 0.26 0.29  األداء  ß  جودة حياة العمل
  

 p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

ــيم    ــفوفة ق ــالل مص ــن خ ــة   zم ــن مقارن ــة ع ــار  الناتج ــامالت المس مع
  z(a3,a4)نالحــظ بــان القيمــة المطلقــة ، ) 74( فــي الجــدول للنمــوذجين الثالــث والرابــع

ــاوي  ــة   0.149تس ــة المطلق ــاوي  z(b3,b4)و القيم ــة  ، 0.077تس ــة المطلق   z(c3,c4)القيم

وهـي غيـر     1.96هـذه  القيمـة كلهـا أصـغر مـن القيمـة الحرجـة         و  ، 0.785تساوي 
لتــأثيرات ل بالنســبةعلــى عــدم وجــود فــرق  دليــلوهــذا . 0.05عنــد مســتوى  ةدالــ
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ــة  ــاة العمــل ضــغوط العمــلالثالث ــى جــودة حي ــى األداء ضــغوط العمــل، عل ، عل
  .الرابعةالفئة موذج بين نموذج الفئة الثالثة ونجودة حياة العمل على األداء 

  :النتيجة
ق في فرنالحظ من خالل المقارنات الستة التي أجريت على النماذج األربعة وجود 

على  ضغوط العمل تأثيرل بالنسبةونموذج الفئة الثانية بين نموذج الفئة األولى معامل المسار 
 بالنسبةلثاني وعدم وجود فرق في معامل المسار بين النموذج األول وا ،جودة حياة العمل

في حين لم نالحظ أية فروق  .على األداء جودة حياة العملو ضغوط العمل على األداء لتأثيرينل
 بالنسبةمعامل المسار بين النموذج األول والنموذجين الثالث والرابع قيمة دالة إحصائيا في 

جودة حياة و ءضغوط العمل على األدا ،على جودة حياة العمل ضغوط العمل لتأثيرات الثالثةل
النتائج  تدلفلم  )الثاني و الثالث و الرابع(لنماذج الثالثة أما بالنسبة لمقارنة ا. على األداء العمل
على  ضغوط العمللتأثيرات الثالثة لبالنسبة  في معامل المساردالة إحصائيا وجود فروق  على

  . داءجودة حياة العمل على األوعلى األداء  ضغوط العمل، جودة حياة العمل
  :معدلكمتغير  األقدمية مؤشرات جودة المطابقة في وجود  -1.2.4

ــة    ــرات المطابق ــث مؤش ــن حي ــاذج م ــة النم ــب مقارن ــود ، تتطل ــي وج ف
  .تطبيق نفس اإلجراءات السابقة معدلكمتغير  األقدمية 

  .بين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثانية :المقارنة األولى
  نموذجين في مؤشرات المطابقة الفرق بين ال )75( الجدول

 DF CMIN P 
NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 

rho2 

 949. 902. 962. 926. 000. 235.246 118  النموذج الحر

 949. 902. 961. 924. 000. 241.527 121  1النموذج المقيد

 000. 000. 002 002. 099. 6.282 3  الفرق

 

ن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض إلى أ )75( تشير نتائج الجدول
تساوي معامالت المسارات بين المجموعتين األولى والثانية لم تحقق تغييرات بارزة في 

في حين كانت هذه التغيرات بارزة ، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
وهذا التغير دال حيث بلغت ،  6.282بين النموذجين حيث بلغت قيمة التغير  CMINبالنسبة 



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

158  
 

 

نقر بعدم وجود اختالف بين النموذج لذلك ، 0.05من  أكبر وهي  p=0.099الداللة اإلحصائية 
  .في مؤشرات جودة المطابقة الثانيةونموذج الفئة   األولىالفئة 

  .بين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثالثة :المقارنة الثانية 
  

  بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  الفرق )76( الجدول
 DF CMIN P 

NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 957. 896. 958. 921. 000. 244.680 118  النموذج الحر

 957. 898. 958. 921. 000. 246.945 121  2النموذج المقيد

 002.- 002.- 001. 001. 519. 2.265 3  الفرق
  

إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض  )76( تشير نتائج الجدول
الثالثة لم تحقق تغييرات بارزة في وتساوي معامالت المسارات بين المجموعتين األولى 

في حين كانت هذه التغيرات بارزة ، 0.01وهي أقل من ، ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
وهذا التغير غير دال حيث ،  2.265قيمة التغير نموذجين حيث بلغت 0 بين ال CMINبالنسبة 

نقر بعدم وجود اختالف بين لذلك ،  0.05اكبر من  وهي  p = 0.519بلغت الداللة اإلحصائية 
  .في مؤشرات جودة المطابقة نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثالثة

  .بين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الرابعة :المقارنة الثالثة
  

  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )77( الجدول
 DF CMIN P 

NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 952. 897. 964. 922. 000. 210.205 118  النموذج الحر

 953. 898. 964. 921. 000. 214.097 121  3النموذج المقيد

 001.- 001.- 002. 001. 273. 3.892 3  الفرق
  

إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض  )77( شير نتائج الجدولت
تساوي معامالت المسارات بين المجموعتين األولى والرابعة لم تحقق تغييرات بارزة في 

في حين كانت هذه التغيرات بارزة ، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
وهذا التغير غير دال حيث بلغت ،  3.892جين حيث بلغت قيمة التغير بين النموذ CMINبالنسبة 
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نقر بعدم وجود اختالف بين نموذج لذلك ،  0.05اكبر من  وهي  p = 0.273الداللة اإلحصائية 
  .في مؤشرات جودة المطابقة ونموذج الفئة الرابعة الفئة األولى

  .فئة الثالثةبين نموذج الفئة الثانية ونموذج ال :المقارنة الرابعة
  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )78( الجدول

 DF CMIN P 
NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 
rho2 

 931. 864. 949. 897. 000. 224.152 118  النموذج الحر

 933. 867. 949. 897. 000. 226.107 121  4النموذج المقيد

 002.- 002.- 001. 001. 582. 1.955 3  الفرق
  

إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض  )78( تشير نتائج الجدول
والثالثة لم تحقق تغييرات بارزة في  تساوي معامالت المسارات بين المجموعتين الثانية

في حين كانت هذه التغيرات بارزة ، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
وهذا التغير غير دال حيث بلغت ،  1.955بين النموذجين حيث بلغت قيمة التغير  CMINبالنسبة 

نقر بعدم وجود اختالف بين نموذج لذلك ،  0.05اكبر من  وهي  p = 0.582الداللة اإلحصائية 
  .في مؤشرات جودة المطابقة ونموذج الفئة الثالثة الفئة الثانية

  .ثانية ونموذج الفئة الرابعةبين نموذج الفئة ال :المقارنة الخامسة
  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )79( الجدول

 DF CMIN P 
NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 

rho2 

 941. 859. 957. 893. 000. 189.658 118  النموذج الحر

 944. 861. 957. 892. 000. 191.893 121  5النموذج المقيد

 002.- 002.- 001. 001. 525. 2.235 3  الفرق
  

إلــى أن فــرض القيــود اإلضــافية علــى النمــوذج  )79( تشــير نتــائج الجــدول
ــة    ــوعتين الثاني ــين المجم ــارات ب ــامالت المس ــاوي مع ــراض تس ــالل افت ــن خ        م

وهـي  ، المطابقـة للنمـوذج   جـودة والرابعة لم تحقـق تغييـرات بـارزة فـي مؤشـرات      
، بــين النمــوذجين  CMINغيــرات بالنســبة فــي حــين كانــت هــذه الت، 0.01أقــل مــن 

ــر  ــة التغي ــت قيم ــث بلغ ــة  ،  2.235حي ــث بلغــت الدالل ــر دال حي ــر غي ــذا التغي وه
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نقــر بعــدم وجــود اخــتالف لــذلك ،  0.05اكبــر مــن  وهــي  p = 0.525اإلحصــائية 
  .في مؤشرات جودة المطابقة بين نموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الرابعة

  .ين نموذج الفئة الثالثة ونموذج الفئة الرابعةب :المقارنة السادسة
  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )80( الجدول

 DF CMIN P 
NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 

rho2 

 931. 845. 949. 883. 000. 198.964 118  النموذج الحر

 934. 849. 950. 883. 000. 199.662 121  6النموذج المقيد

 004.- 003.- 000. 000. 874. 698. 3  الفرق
  

إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض  )80( تشير نتائج الجدول
والرابعة لم تحقق تغييرات بارزة في         تساوي معامالت المسارات بين المجموعتين الثالثة

بين  CMINبالنسبة  فس الشيءون، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
 pوهذا التغير غير دال حيث بلغت الداللة اإلحصائية ،  0.698النموذجين حيث بلغت قيمة التغير 

ونموذج  نموذج الفئة الثالثةنقر بعدم وجود اختالف بين لذلك ،  0.05اكبر من  وهي  0.874 =
  .في مؤشرات جودة المطابقةالفئة الرابعة 

  :النتيجة
السـتة التـي أجريـت علـى النمـاذج األربعـة لجميـع الفئـات لـم           لمقارناتمن خالل ا

ومــن  ،نالحــظ وجــود اخــتالف فــي مؤشــرات جــودة المطابقــة بــين هــذه النمــاذج
يمكـن القـول بـأن متغيـر األقدميـة ال يلعـب الـدور المعـدل          المقارنـات  هـذه خالل 

  .للعالقة الوسيطة لمتغير جودة حياة العمل
 :ر معدلمنطقة العمل كمتغي.2.4

بين  الوسيطية لمتغير جودة حياة العمل عالقةكمتغير معدل لل الختبار منطقة العمل
 تخص، نقسم متغير منطقة العمل إلى ثالثة فئات. في النموذج المفترض ضغوط العمل واألداء

الثالثة الفئة  وتخص، الثانية األماكن الشبه حضرية وتخص، األولى األماكن الحضرية الفئة
  .Amosثم تقوم بعد ذلك بالتحليل المتعدد المجموعات باستخدام برنامج ، الريفية األماكن
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 :معدلالنموذج في وجود منطقة العمل كمتغير  مسارات -1.2.4
مسارات معامالت حيث تمثل ،  Amosنقوم بالتحليل متعدد المجموعات باستخدام برنامج 

مسارات معامالت بينما تمثل ، a1 ،b1  ،c1النموذج األول الخاص بالفئة األولى بالرموز 
مسارات النموذج معامالت وتمثل ،   a2 ،b2  ،c2النموذج الثاني الخاص بالفئة الثانية بالرموز 

يوفر لنا إمكانية  Amosمع العلم أن برنامج ،  a3 ،b3  ،c3بالرموز  الثالثةالخاص بالفئة  الثالث
ومقارنة هذه القيم ، المسار للنماذج الثالثةالمقارنة من خالل اختبار الفروق بين معامالت 

  . 0.05عند مستوى   1.96والتي تساوي  zبالدرجة الحرجة الختبار 
 .بين مسارات النموذج األول والنموذج الثاني :المقارنة األولى

  لنموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثانية المقارنة بين معامالت المسار )81( الجدول
 Z  )2ف(لتقديرا  )1ف(التقدير  

 0.408 0.22- 0.23- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.169- 0.24- 0.30-  األداء  ßضغوط العمل 

 1.141- 0.28 0.25  األداء  ß  جودة حياة العمل
 

  p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة
  

 للنموذجين األول والثانيمعامالت المسار  الناتجة عن مقارنة zمن خالل مصفوفة قيم 
 z(b1,b2)و القيمة المطلقة  0.408تساوي   z(a1,a2)نالحظ بان القيمة المطلقة  ، )81( في الجدول

هذه  القيم كلها أصغر من القيمة الحرجة  و  ، 0.169تساوي   z(c1,c2)القيمة المطلقة ، 1.141تساوي 
وهذا دليل على عدم وجود فرق في التأثيرات الثالثة  0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96

 )جودة حياة العمل على األداء، على األداء ضغوط العمل، على جودة حياة العمل ضغوط العمل(
  . بالنسبة للنموذجي الفئة األولى والفئة الثانية

 .بين مسارات النموذج األول والنموذج الثالث :المقارنة الثانية

  الثالثةونموذج الفئة  ىاألوللنموذج الفئة  ارنة بين معامالت المسارالمق) 82( الجدول
 Z  )3ف(التقدير  )1ف(التقدير  

 0.734 0.21- 0.23- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.122 0.26- 0.30-  األداء  ßضغوط العمل 

 1.474 0.24 0.25  األداء  ß  جودة حياة العمل
 

  p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

162  
 

 

 للنموذجين األول والثالثمعامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم 
 z(b1,b3)و القيمة المطلقة  0.734تساوي   z(a1,a3)نالحظ بان القيمة المطلقة  ، )82( في الجدول

هذه  القيم كلها أصغر من القيمة الحرجة  و  ، 0.122تساوي   z(c1,c3)القيمة المطلقة ، 1.474تساوي 
وهذا دليل على عدم وجود فرق في التأثيرات الثالثة  0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96

 )األداءجودة حياة العمل على ، على األداء ضغوط العمل، على جودة حياة العمل ضغوط العمل(
  . والفئة الثالثة األولىالفئة  لنموذجيبالنسبة 

  .بين مسارات النموذج الثاني والنموذج الثالث :لمقارنة الثالثةا
  الثالثةلنموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة  المقارنة بين معامالت المسار )83( الجدول
 Z  )3ف(التقدير  )2ف(التقدير  

 0.575 0.21- 0.22- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.371 0.26- 0.24-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.411- 0.24 0.28  األداء  ß  جودة حياة العمل
 

  p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

ــيم    ــفوفة ق ــالل مص ــن خ ــة   zم ــن مقارن ــة ع ــار  الناتج ــامالت المس مع
  z(a2,a3)نالحــظ بــان القيمــة المطلقــة ، ) 83( فــي الجــدول للنمــوذجين الثــاني والثالــث

ــاوي  ــة   0.575تس ــة المطلق ــاوي  z(b2,b3)و القيم ــة  ، 0.411تس ــة المطلق   z(c2,c3)القيم
وهـي غيـر     1.96هـذه  القـيم كلهـا أصـغر مـن القيمـة الحرجـة         و  ، 0.371تساوي 

وهـذا دليـل علـى عـدم وجـود فـرق فـي التـأثيرات الثالثـة          ،  0.05عند مستوى  ةدال
ــاة العمــل ضــغوط العمــل( ــى جــودة حي ــى األ ضــغوط العمــل، عل جــودة وداء عل

  . الفئة الثانية والفئة الثالثةبالنسبة لنموذجي  )مل على األداءحياة الع
  :النتيجة

الثالثــة لفئــات لمــن خــالل المقارنــات التــي أجريــت علــى النمــاذج الثالثــة 
علـى جـودة حيـاة     الثالثـة ضـغوط العمـل   فـي التـأثيرات    فـروق وجـود   نالحظلم 

ــل ــل، العم ــغوط العم ــى األداء  ض ــوعل ــودة حي ــى األداءاة العج ــل عل ــن .  م ب
   .متغيرات النموذج
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  :معدلكمتغير منطقة العمل مؤشرات جودة المطابقة في وجود  -2.2.4
منطقـة  فـي وجـود   ، تتطلب مقارنـة النمـاذج مـن حيـث مؤشـرات المطابقـة      

  .تطبيق نفس اإلجراءات السابقة معدلكمتغير  العمل
  .ذج الفئة الثانيةبين نموذج الفئة األولى ونمو :المقارنة األولى

  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )84( الجدول
 DF CMIN P 

NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 944. 900. 958. 924. 000. 252.387 118  النموذج الحر

 945. 901. 958. 923. 000. 256.588 121  1النموذج المقيد

 001.- 001.- 001. 001. 241. 4.201 3  الفرق
  

إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض  )84( تشير نتائج الجدول
تساوي معامالت المسارات بين المجموعتين األولى والثانية لم تحقق تغييرات بارزة في 

في حين كانت هذه التغيرات بارزة ، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
وهذا التغير غير دال حيث بلغت ،  4.201بين النموذجين حيث بلغت قيمة التغير  CMINبة بالنس

نقر بعدم وجود اختالف بين نموذج لذلك ،  0.05اكبر من  وهي  p = 0.241الداللة اإلحصائية 
  .ونموذج الفئة الثانية الفئة األولى

  .ثالثةبين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة ال :المقارنة الثانية 
  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )85( الجدول

 DF CMIN P 
NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 

rho2 

 952. 885. 964. 913. 000. 193.353 118  النموذج الحر

 953. 887. 965. 912. 000. 195.759 121  2النموذج المقيد

 002.- 001.- 001. 001. 492. 2.406 3  الفرق
 

إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض  )85( تشير نتائج الجدول
الثالثة لم تحقق تغييرات بارزة في وتساوي معامالت المسارات بين المجموعتين األولى 

بين  CMINبالنسبة ونفس الشيء ، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
 وهذا التغير غير دال حيث بلغت الداللة اإلحصائية ،  2.406قيمة التغير النموذجين حيث بلغت 
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p = 0.492  نقر بعدم وجود اختالف بين نموذج الفئة األولى ونموذج لذلك ،  0.05اكبر من  وهي
  .الفئة الثالثة
  .بين نموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الثالثة :الثالثةالمقارنة 

  لنموذجين في مؤشرات المطابقة الفرق بين ا )86( الجدول
 DF CMIN P 

NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 956. 918. 967. 938. 000. 246.110 118  النموذج الحر

 958. 920. 967. 938. 000. 246.910 121  4النموذج المقيد

 002.- 002.- 000. 000. 849. 801. 3  الفرق
 

ى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض إل )86( تشير نتائج الجدول
والثالثة لم تحقق تغييرات بارزة في  تساوي معامالت المسارات بين المجموعتين الثانية

بين  CMINبالنسبة  ونفس الشيء، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
   ر غير دال حيث بلغت الداللة اإلحصائيةوهذا التغي،  0.801النموذجين حيث بلغت قيمة التغير 

p = 0.849  ونموذج  نقر بعدم وجود اختالف بين نموذج الفئة الثانيةلذلك ،  0.05اكبر من  وهي
  .الفئة الثالثة
  :النتيجة

الثالثــة لفئــات ل الثالثــةالتــي أجريــت علــى النمــاذج  مــن خــالل المقارنــات
ــين هــذه النمــاذجلــم نالحــظ وجــود اخــتالف فــي مؤشــرات جــودة المطاب  ــة ب  ،ق

ونتيجة لعـدم وجـود فـروق فـي تـأثير ضـغوط العمـل علـى األداء بالنسـبة لنمـاذج           
ال يلعــب الــدور المعــدل  منطقــة العمــليمكــن القــول بــأن متغيــر . الفئـات الثالثــة 

  .للعالقة الوسيطة لمتغير جودة حياة العمل
 :التكوين كمتغير معدل  .3.4

بين ضغوط  الوسيطية لمتغير جودة حياة العمل القةعكمتغير معدل لل الختبار التكوين
 األولى الفئة تتعلق، نقسم متغير التكوين إلى ثالثة فئات .في النموذج المفترض العمل واألداء

الثالثة  وتتعلق الفئة، الجامعةبخريجي الثانية  وتتعلق الفئة، المدرسة العليا لألساتذة بخريجي
قوم بعد ذلك بالتحليل المتعدد المجموعات باستخدام ثم ن، المعهد التكنولوجي للتربيةبخريجي 

  .Amosبرنامج 
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 :معدلالنموذج في وجود التكوين كمتغير  مسارات -1.3.4
حيث تمثل مسارات النموذج ،  Amosنقوم بالتحليل متعدد المجموعات باستخدام برنامج 

رات النموذج الثاني الخاص بينما تمثل مسا، a1 ،b1  ،c1األول الخاص بالفئة األولى بالرموز 
بالرموز  الثالثةالخاص بالفئة  الثالثوتمثل مسارات النموذج ، a2 ،b2  ،c2بالفئة الثانية بالرموز 

a3 ،b3  ،c3  ، مع العلم أن برنامجAmos  يوفر لنا إمكانية المقارنة من خالل اختبار الفروق بين
والتي تساوي  zم بالدرجة الحرجة الختبار ومقارنة هذه القي، معامالت المسار للنماذج الثالثة

  . 0.05عند مستوى   1.96
 .بين مسارات النموذج األول والنموذج الثاني :المقارنة األولى

  الثانيةونموذج الفئة  األولىلنموذج الفئة  المقارنة بين معامالت المسار )87( الجدول
 Z  )2ف(التقدير  )1ف(التقدير  

 0.110 0.22- 0.25- لعملجودة حياة ا   ß ضغوط العمل

 1.110 0.24- 0.32-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.279- 0.29 0.26  األداء  ß  جودة حياة العمل
 

  p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة

للنموذجين األول والثاني معامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم 
 z(b1,b2)و القيمة المطلقة  0.110تساوي   z(a1,a2)نالحظ بان القيمة المطلقة ، ) 87( الجدول في

هذه  القيم كلها أصغر من القيمة الحرجة  و  ، 0.279تساوي   z(c1,c2)القيمة المطلقة ، 1.110تساوي 
لثالثة وهذا دليل على عدم وجود فرق في التأثيرات ا 0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96

 )جودة حياة العمل على األداء، على األداء ضغوط العمل، على جودة حياة العمل ضغوط العمل(
  . بالنسبة للنموذجي الفئة األولى والفئة الثانية

  .بين مسارات النموذج األول والنموذج الثالث :المقارنة الثانية
  الثالثةونموذج الفئة  ىاألوللنموذج الفئة  المقارنة بين معامالت المسار )88( الجدول
 Z  )3ف(التقدير  )1ف(التقدير  

 0.873 0.20- 0.25- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 1.510 0.27- 0.32-  األداء  ßضغوط العمل 

 1.120- 0.17 0.26  األداء  ß  جودة حياة العمل
 

  p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة
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للنموذجين األول معامالت المسار الناتجة عن مقارنة  zمن خالل مصفوفة قيم           
و القيمة المطلقة  0.873تساوي   z(a1,a3)نالحظ بان القيمة المطلقة ، ) 88( في الجدول والثالث
(b1,b3)z  القيمة المطلقة ، 1.510تساوي(c1,c3)z   هذه  القيم كلها أصغر من و  ، 1.120تساوي

وهذا دليل على عدم وجود فرق في  0.05عند مستوى  ةوهي غير دال  1.96يمة الحرجة  الق
جودة حياة وعلى األداء  ضغوط العمل، على جودة حياة العمل ضغوط العمل(التأثيرات الثالثة 

   .الثالثةالفئة األولى والفئة  بالنسبة للنموذجي )مل على األداءالع
  .نموذج الثاني والنموذج الثالثبين مسارات ال :المقارنة الثالثة
  الثالثةلنموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة  المقارنة بين معامالت المسار )89( الجدول
 Z  )3ف(التقدير  )2ف(التقدير  

 0.767 0.20- 0.22- جودة حياة العمل   ß ضغوط العمل

 0.694- 0.27- 0.24-  األداء  ßضغوط العمل 

 0.981- 0.17 0.29  اءاألد  ß  جودة حياة العمل
 

  p-value < 0.01; ** p-value < 0.05; * p-value < 0.10 ***: مالحظة
ــيم    ــفوفة ق ــالل مص ــن خ ــة   zم ــن مقارن ــة ع ــار  الناتج ــامالت المس مع

  z(a2,a3)نالحــظ بــان القيمــة المطلقــة ، ) 89( فــي الجــدول للنمــوذجين الثــاني والثالــث

ــاوي  ــة  0.767تسـ ــة المطلقـ ــاوي  z(b2,b3)و القيمـ ــة ، 0.694تسـ ــة المطلقـ القيمـ
(c2,c3)z   ــاوي ــة    و  ، 0.981تس ــة الحرج ــن القيم ــغر م ــا أص ــيم كله ــذه  الق   1.96ه

وهــذا دليــل علــى عــدم وجــود فــرق فــي  0.05عنــد مســتوى  ةوهــي غيــر دالــ
علـى   ضـغوط العمـل  ، علـى جـودة حيـاة العمـل     ضـغوط العمـل  (التأثيرات الثالثـة  

ــاة الع، األداء ــودة حي ــى األداج ــل عل ــوذجي )ءم ــبة للنم ــة  بالنس ــة والفئ ــة الثاني الفئ
   .الثالثة
  :النتيجة

الثالثــة لفئـات  لمـن خــالل المقارنـات التــي أجريـت علــى النمـاذج الثالثــة      
علـى جـودة حيـاة     فـي التـأثيرات الثالثـة ضـغوط العمـل      فـروق وجـود   نالحظلم 

  .  مل على األداءجودة حياة العوعلى األداء  ضغوط العمل، العمل
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  :مؤشرات جودة المطابقة في وجود التكوين كمتغير معدل -2.3.4
 معدلكمتغير  التكوينفي وجود ، تتطلب مقارنة النماذج من حيث مؤشرات المطابقة

  .تطبيق نفس اإلجراءات السابقة
  .بين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثانية :المقارنة األولى

  ات المطابقة الفرق بين النموذجين في مؤشر )90( الجدول
 DF CMIN P 

NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 944. 904. 958. 927. 000. 262.428 118  النموذج الحر

 945. 904. 958. 926. 000. 267.436 121  1النموذج المقيد

 001.- 001.- 001. 001. 171. 5.008 3  الفرق
 

اإلضــافية علــى النمــوذج  إلــى أن فــرض القيــود )90( تشــير نتــائج الجــدول
ــى     ــوعتين األول ــين المجم ــارات ب ــامالت المس ــاوي مع ــراض تس ــالل افت ــن خ م

وهـي  ، المطابقـة للنمـوذج   جـودة والثانية لـم تحقـق تغييـرات بـارزة فـي مؤشـرات       
بــين النمــوذجين حيــث بلغــت قيمــة  CMINبالنســبة ونفــس الشــيء ، 0.01أقــل مــن 

  p = 0.171 غــت الداللــة اإلحصــائيةوهــذا التغيــر غيــر دال حيــث بل،  5.008التغيــر 
 نقـر بعـدم وجـود اخـتالف بـين نمـوذج الفئـة األولـى        لـذلك  ،  0.05اكبر مـن   وهي

  .ونموذج الفئة الثانية
  .بين نموذج الفئة األولى ونموذج الفئة الثالثة :المقارنة الثانية 

  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )91( الجدول
 DF CMIN P 

NFI 
Delta-1 

IFI 
Delta-2 

RFI 
rho-1 

TLI 
rho2 

 942. 892. 957. 919. 000. 238.941 118  النموذج الحر

 943. 893. 956. 917. 000. 244.292 121  2النموذج المقيد

 000. 000. 002. 002. 148. 5.351 3  الفرق
 

إلــى أن فــرض القيــود اإلضــافية علــى النمــوذج  )91( تشــير نتــائج الجــدول
ـ   راض تسـاوي معـامالت المسـارات بـين المجمـوعتين األولـى الثالثـة        من خـالل افت

وهـي أقـل مـن    ، المطابقـة للنمـوذج   جـودة لم تحقق تغييرات بـارزة فـي مؤشـرات    
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ــبة   ، 0.01 ــيء بالنس ــس الش ــة     CMINونف ــت قيم ــث بلغ ــوذجين حي ــين النم ب
ــر ــة اإلحصــائية  ،  5.351التغي ــر غيــر دال حيــث بلغــت الدالل   p = 0.148وهــذا التغي

 نقـر بعـدم وجـود اخـتالف بـين نمـوذج الفئـة األولـى        لـذلك  ،  0.05اكبر مـن   وهي
  .ونموذج الفئة الثالثة

  .بين نموذج الفئة الثانية ونموذج الفئة الثالثة :المقارنة الثالثة
  الفرق بين النموذجين في مؤشرات المطابقة  )92( الجدول

 DF CMIN P 
NFI 

Delta-1 
IFI 

Delta-2 
RFI 

rho-1 
TLI 

rho2 

 938. 891. 954. 918. 000. 258.914 118  النموذج الحر

 940. 893. 954. 917. 000. 261.052 121  4النموذج المقيد

 002.- 002.- 001. 001. 544. 2.139 3  الفرق
 

إلى أن فرض القيود اإلضافية على النموذج من خالل افتراض  )92( تشير نتائج الجدول
والثالثة لم تحقق تغييرات بارزة في  مجموعتين الثانيةتساوي معامالت المسارات بين ال

بين  CMINونفس الشيء بالنسبة ، 0.01وهي أقل من ، المطابقة للنموذج جودةمؤشرات 
   وهذا التغير غير دال حيث بلغت الداللة اإلحصائية،  2.139 النموذجين حيث بلغت قيمة التغير

p = 0.544  ونموذج  م وجود اختالف بين نموذج الفئة الثانيةنقر بعدلذلك ،  0.05اكبر من  وهي
  .الفئة الثالثة
  :النتيجة

الثالثــة لفئــات لالتــي أجريــت علــى النمــاذج الثالثــة  مــن خــالل المقارنــات
ــين هــذه النمــاذج  ــة ب  ،لــم نالحــظ وجــود اخــتالف فــي مؤشــرات جــودة المطابق

لنمـاذج  ونتيجة لعـدم وجـود فـروق فـي تـأثير ضـغوط العمـل علـى األداء بالنسـبة          
يمكـن القـول بـأن متغيـر التكـوين ال يلعـب الـدور المعـدل للعالقـة          . الفئات الثالثـة 

  .الوسيطة لمتغير جودة حياة العمل
  
  
  
  



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

169  
 

 

  :الملخص
ــة    ــالحية أداة الدراس ــن ص ــد م ــم التأك ــرض ت ــالل ع ــن خ ــي األداة م  ف

 مـن  واالختصـاص   الخيـرة  ذوي مـن  المحكمـين  مـن  عـدد  علـى  األوليـة  صورتها
وكــذا مجموعــة مــن  بــاديس، عبــد الحميــد بــن بجامعــة تــدريسال هيئــة أعضــاء

ــة  ــارج الجامع ــن خ ــاتذة م ــد، األس ــلوا وق ــكورين تفض ــإدالء مش ــاتهم ب  مالحظ
ــاتهم ــول ومقترح ــائج   األداة، ح ــى نت ــاد عل ــات واعتم ــذه االقتراح ــوء ه ــى ض وعل

 بهــا أوصــى التــي واإلضــافات التعــديالت بــإجراء الباحــث قــام، التحليــل العــاملي
تطلـب حجـم كبيـر مـن     والتـي ت ، البنيـة العامليـة  صـدق  إجـراءات  مـا  أ، نالمحكمو

 )العبــارات( أفــراد العينــة يحــدده الــبعض بخمــس مــرات عــدد مؤشــرات المقيــاس
فـي حـين يحـدده الـبعض اآلخـر بعشـرة       ، كأدنى حد مقبول للقيـام بالتحليـل العـاملي   

ـ       ، أضعاف عـدد مؤشـرات المقيـاس    ى وفـي الغالـب يعتمـد الكثيـر مـن البـاحثين عل
، المؤشــرات مجموعــة مــن خــاللتمــت مــن ، حجــم عينــة يتجــاوز ألمــائتي فــرد

ثبـات   للتأكـد مـن  أمـا بالنسـبة   أثبتت تمتع نمـاذج القيـاس بصـدق البنيـة العامليـة،      
 )CR(مـن خـالل إيجـاد قيمـة معامـل الثبـات المركـب       البنية العاملية لنمـاذج القيـاس   

ــددة   ــة المح ــة المعياري ــه القيم ــاوزت قيمت ــذي تج ــبة  )0.70(وال ــاد بالنس ــع أبع لجمي
والتــي تجــاوزت قيمتهــا قيمــة  )wΩ( الموزونــةومعامــل أوميجــا ، متغيــرات الدراســة

مـع اعتمـاد معامـل ألفـا     ، لجميـع أبعـاد متغيـرات الدراسـة    بالنسـبة   الثبات المركـب 
ــة حرجــة بالنســبة ــاخ كقيم ــبل لكرونب ــات المرك ــا  )CR(معامــل الثب ــل أوميج ومعام

ــة ــا بخصــو، )wΩ( الموزون ــد حصــل كــل مــن نمــوذج ، جــودة المطابقــةص أم فق
أمـا  . وضـغوط العمـل علـى مطابقـة جيـدة بعـد عمليـة التعـديل        ، جودة حياة العمـل 

ــوذج ألداء ،  ــبة لنم ــة  بالنس ــودة المطابق ــرات ج ــدت مؤش ــوذجفأك ــذا النم ــع ه  تمت
ـ    كمـا أثبتـت نتـائج التحليـل عـدم      ، ة دون تعديلـه بمطابقة جيدة لبيانـات عينـة الدراس

منـافس لجـودة حيـاة العمـل، أمـا بخصـوص نمـوذج ضـغوط العمـل           وجود نموذج
وفـي ضـوء   . فقد تفوقـت هـذه النمـاذج علـى النمـاذج المنافسـة لهـا       . ونموذج األداء

نمــاذج القيــاس يمكــن القــول بــان . ومؤشــرات المطابقــة، دالالت الصــدق والثبــات
ــل  ــة تجع ــة عاملي ــع  ببني ــة تتمت ــداقية و أداة الدراس ــلح ذات مص ــتخدامال تص ها س

  .في هذه الدراسة
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  الخامسالفصل 

  

  النتائجومناقشته عرض 
  
  
  

  نتائج التحليل الخاصة بأداة الدراسة: أوال    
  نتائج اختبار عالقات النموذج المتكامل: ثانيا    
  :تفسير النتائج: ثالثا    
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  :تمهيد
األهداف التي تم  وفق، يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة

، ومناقشة تلك النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، عرضها في الفصل األول
هذا الفصل  نقسموي، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء تلك النتائج

المتعلقة و، باستعراض أبرز نتائج التحليل الخاصة بأداة الدراسةيتعلق األول  ،محورينإلى 
أما القسم الثاني ، ألداة الدراسة الخصائص السيكومتريةوكذا ، بالبنية العاملية لمتغيرات الدراسة

من ، وإيجاد الفروق بين النماذج، الدراسةنموذج أهم التأثيرات بين متغيرات بتحليل فيتعلق 
ة المناسبة لهذه باستخدام البرامج اإلحصائي، خالل توظيف تقنية النمذجة بالمعادلة البنائية

  .  المعالجات
  :نتائج التحليل الخاصة بأداة الدراسة.1

تشــير نتــائج التحليــل العــاملي االستكشــافي الــذي طبــق علــى بيانــات هــذه 
ــة  ــىالدراس ــوذج إل ــة   أن النم ــرات الدراس ــاس متغي ــرض لقي ــل المفت ــىتوص  إل

ـ    است تغيـر  حيـث تتـوفر البنيـة العامليـة لم    ، رخراج مجموعة مـن العوامـل لكـل متغي
فـي حـين تـوفرت البنيـة العامليـة لمتغيـر       ، جودة حيـاة العمـل علـى سـتة عوامـل     

أمـا بالنسـبة لمتغيـر األداء فقـد تـوفرت بنيتـه       ، علـى أربعـة عوامـل    ضغوط العمل
هـذه النتـائج عـن طريـق اسـتخدام      مـن  تأكيـد  الوتـم  ، علـى ثالثـة عوامـل   العاملية 

جــود تــداخل بــين هــذه عــدم و إلــىوأشــار الفحــص النظــري ، التحليــل المــوازي
ـ فـي  ، العوامل بالنسبة لمتغيـر جـودة حيـاة العمـل     ين وجـد تـداخل بـين عوامـل     ح

وجـود   إلـى وقـد يرجـع هـذا التـداخل     ، وتـداخل بـين عوامـل األداء   ، ضغوط العمل
أو انضـواء هـذه العوامـل تحـت عامـل عـام       ، مؤشرات مشتركة بـين هـذه العوامـل   

  .ي هذه الدراسةواحد لم يستطيع الباحث الكشف عن بنيته ف
ــن       ــد م ــص للتأك ــذي خص ــدي وال ــاملي التوكي ــل الع ــبة للتحلي ــا بالنس أم

فقــد تــم ، لنمــوذج لكــل متغيــر مــن متغيــرات الدراســةلالخصــائص الســيكومترية 
ــذي ، تمثلــت األولــى فــي التأكــد مــن صــدق المفهــوم ، مــن خــالل مــرحلتين وال

يحـدده  ، يـل يتطلب حجـم مناسـب مـن عينـة الدراسـة لمثـل هـذا النـوع مـن التحل         
ــاس ــبعض بخمــس مــرات عــدد مؤشــرات المقي ــارات( ال كــأدنى حــد مقبــول  )العب

فــي حـين يحــدده الـبعض اآلخــر بعشـرة أضــعاف عــدد    ، للقيـام بالتحليــل العـاملي  
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وفــي الغالــب يعتمــد الكثيــر مــن البــاحثين علــى حجــم عينــة ، مؤشــرات المقيــاس
ـ ، ومـن خـالل إجـراءات صـدق المفهـوم     ، يتجاوز ألمائتي فـرد  ت النتـائج تمتـع   أثبت

 التأكــدأمــا بالنســبة للمرحلــة الثانيــة والتــي تخــص ، أداة القيــاس بصــدق المفهــوم
ــن  ــات م ــةثب ــة العاملي ــب ل البني ــات المرك ــالل الثب ــن خ ــوذج م ــذي  )CR(لنم وال

ــددة   ــة المح ــة المعياري ــه القيم ــاوزت قيمت ــا ،  )0.70(تج ــل أوميج ــةومعام  الموزون

)wΩ(  ــات ــة الثب ــا قيم ــاوزت قيمته ــي تج ــب والت ــا  ، المرك ــل ألف ــاد معام ــع اعتم م
ــاد متغيــرات الدراســة  ــع أبع ــاخ كقيمــة حرجــة بالنســبة لجمي ــدم ، لكرونب ــذي ق وال

  . سيياأبعاد هذه المقآخر على ثبات  دليال
نمــوذج لبيانــات عينــة الدراســة مــن خــالل النمذجــة الأمــا بالنســبة لمطابقــة 

ــة ــة البنائي ــع  ، بالمعادل ــائج  تمت ــدت النت ــراالفأك ــوذج بمؤش ــة نم ــودة مطابق ت ج
ــة ــات ،  مقبول ــدق والثب ــوء دالالت الص ــي ض ــة، وف ــرات المطابق ــدت ، ومؤش اعتم

  . هذه النماذج القياسية في الدراسة
  : عالقات النموذج المتكامل اختبارنتائج .2

ــين بــأن هنــاك تــأثير، اعتمــادا علــى نتــائج التحليــل دال  اســلبي امباشــر اتب
ـ  ضـغوط العمـل  ل  0.05إحصائيا عند مسـتوى   ى جـودة حيـاة العمـل بلغـت قيمتـه      عل

ــرا  ،  0.22 ــي أن تغيي ــذا يعن ــدارهوه ــل  )1( مق ــغوط العم ــي ض ــدث ف ــرا  يح تغيي
  .جودة حياة العملفي  )0.22(مقداره 

ــد    ــائيا عن ــلبي دال إحص ــر س ــأثير مباش ــود ت ــى وج ــة إل ــلت الدراس وتوص
ــتوى  ــلل  0.05مس ــغوط العم ــى األداء  ض ــه  عل ــت قيمت ــي أن ،  0.25بلغ ــذا يعن وه

   .داءفي األ )0.25(يحدث تغييرا مقداره  في ضغوط العمل )1( مقدارها تغيير
ــتوى    ــد مس ــائيا عن ــابي دال إحص ــر ايج ــأثير مباش ــود ت ــودة    0.05ووج لج

ــه   ــى األداء بلغــت قيمت ــل عل ــاة العم ــرا  . 0.26حي ــي أن تغيي ــذا يعن ــدارهوه  )1( مق
   .في األداء )0.26(يحدث تغييرا مقداره  جودة حياة العملفي 

  :ة لجودة حياة العملالوسيطتائج اختبار العالقة ن.3
والتــي ينــتج ، أمــا بالنســبة لوســاطة جــودة حيــاة العمــل فــي هــذا النمــوذج

حيـث قـدرت قيمـة    ، علـى األداء  ضـغوط العمـل  عنها وجـود تـأثير غيـر مباشـر ل    
ــأثير  ــذا الت ــارو،  0.054ه ــائية الختب ــة اإلحص ــف و ا الدالل ــنلكش ــة  ع ــدود الثق ح
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ــ ــأثير عن ــذا الت ــة  دله ــتوى ثق ــة 95مس ــة  ، بالمائ ــة المعاين ــث طريق ــتخدم الباح اس
ــررة  ــة     ،  )Bootstrapping(المك ــة الدالل ــى أن قيم ــل عل ــائج التحلي ــفرت نت وأس

 اوعليـة يمكـن القـول بـأن هنـاك تـأثير      ،  0.05مسـتوى   وهـي اقـل مـن    0.01 تساوي
وهـذا دليـل علـى وسـاطة متغيـر جـودة       ، واألداء ضـغوط العمـل  عير مباشـر بـين   

فـنالحظ وقـوع قيمـة معامـل      يما يخـص حـدود الثقـة لهـذا التـأثير     أما ف، ة العملحيا
وحـد   ، 0200.المسار ضـمن مجـال الثقـة المحـدد  بحـد أدنـى قـدر بقيمـة تسـاوي          

 ضــغوط العمــلمباشــر لالغيــر بالنســبة للتــأثير   1050.أقصــى قــدر بقيمــة تســاوي 
ــى األداء ــل  ، عل ــاة العم ــى وســاطة جــودة حي ــر عل ــل آخ ــذا دلي ــر وه ــين متغي ب

أي ،   %0.35بلغــت فقــد  األثــر لهــذه الوســاطة نســبةأمــا ، واألداء ضــغوط العمــل
أن المتغيــر الوســيط والمتمثــل فــي جــودة حيــاة العمــل يــؤثر علــى العالقــة بــين 

  % 35واألداء لدى معلمي المدارس االبتدائية بنسبة  ضغوط العمل

  :الشخصيةنتائج اختبار العالقة المعدلة للمتغيرات .4
  :الجنس كمتغير معدل .1.4

الوســيطية لمتغيــر جــودة حيــاة  عالقــةكمتغيــر معــدل للتــم اختبــار الجــنس 
ــل ــرض العم ــوذج المفت ــي النم ــاع  .ف ــالل إتب ــن خ ــا  م ــي اقترحه ــراءات الت اإلج

وبعــد التحليــل ، والتــي تتطلــب وجــود أكثــر مــن مجموعــة، )1986(بــارون كينــي 
ــامج  ــتخدام برن ــات باس ــدد المجموع ــد ، Amosمتع ــارات وج ــيم مس ــي ق ــتالف ف اخ

ضــغوط لمسـار بـين   المطلقــة لقيمـة  الحيــث بلغـت  ، )اإلنـاث والـذكور  ( نلنمـوذجي ا
ــل ــل  العم ــاة العم ــودة حي ــذكور 0.24و ج ــوذج ال ــبة لنم ــق بالنس ــي  ،)1-9(الملح ف

ــة  ــذه القيم ــت ه ــين بلغ ــاث 0.28 ح ــوذج اإلن ــبة لنم ــدرت ، بالنس ــث ق ــة حي القيم
وهـي دالـة   ، 1.96مـن درجـة القطـع     كبـر أوهـي قيمـة    z = 2.161المطلقة الختبـار  
واألداء فقــد بلغــت  ضــغوط العمــلأمــا بالنســبة للمســار بــين  ، 0.05عنــد مســتوى 

 0.25 المطلقـة  بالنسـبة لنمـوذج الـذكور فـي حـين بلغـت قيمتـه        0.26 المطلقـة  قيمته

ــةالحيــث قــدرت ، بالنســبة لنمــوذج اإلنــاث ــة قيم ــار ال المطلق وهــي  z = 0.748ختب
وفـي   ، 0.05دالـة عنـد مسـتوى    غيـر  وهـي  ، 1.96رجـة القطـع   مـن د  صـغر أقيمة 

 0.22 حيـاة العمـل واألداء فلقـد بلغـت قيمتـه المطلقـة       ما يخص المسـار بـين جـودة   
ــذكور  ــهبالنســبة لنمــوذج ال ــة فــي حــين بلغــت قيمت ــوذج  0.23 المطلق بالنســبة لنم
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وهــي قيمـة أصـغر مــن    z = 0.072ختبـار  ال المطلقـة  قيمــةالحيـث قـدرت   ، اإلنـاث 
ومـن خـالل هـذه النتـائج      ، 0.05وهـي غيـر دالـة عنـد مسـتوى      ، 1.96درجة القطع 

 ضـغوط العمـل  نقر بوجـود فـروق بـين نمـوذجي الـذكور واإلنـاث بالنسـبة لتـأثير         
علـى األداء وتـأثير    ضـغوط العمـل  أمـا بالنسـبة لتـأثير     .على جـودة حيـاة العمـل   

  . واإلناثي الذكور  يوجد اختالف بين نموذججودة حياة العمل على األداء فال
عـدم  إلـى  جـودة المطابقـة تشـير نتـائج الدراسـة       تأما فيما يخـص مؤشـرا  

حيـث نجـد   ، المطابقـة بـين النمـوذجين    جـودة وجود تغييرات بـارزة فـي مؤشـرات    
ــين  ــراوح ب ــرات تت ــرات  0.001و -0.001أن التغيي ــع المؤش ــبة لجمي ــد،  بالنس ــا ع  ام

رزة بـين النمـوذجين حيـث بلغـت     مؤشر كاي تربيـع أيـن كانـت هـذه التغيـرات بـا      
ــة اإلحصــائية ، 7.885قيمــة التغيــر    p = 0.048وهــذا التغيــر دال حيــث بلغــت الدالل

نمــوذج الــذكور وجـود اخــتالق بــين   علــى دليــلوهــذا  ، 0.05مــن  أصـغر  وهـي 
ــاث ــين    . واإلن ــار ب ــل المس ــتالف معام ــى اخ ــتالف إل ــذا االخ ــع ه ــث يرج حي

ومــن خــالل هــذه . ودة حيــاة العمــلالنمــوذجين للعالقــة بــين ضــغوط العمــل وجــ
النتــائج يمكــن القــول بــأن متغيــر الجــنس ال يلعــب دور المتغيــر المعــدل للعالقــة  

  .الوسيطية لجودة حياة العمل لدى المعلمين
  :السن كمتغير معدل.2.4

ــار الســن  ــم اختب ــةكمتغيــر معــدل للت ــاة  عالق الوســيطية لمتغيــر جــودة حي
المقارنـة بـين أربـع نمـاذج يخـص كـل       حيـث تمـت    .في النموذج المفتـرض  العمل

وبعــد التحليــل متعــدد المجموعــات باســتخدام برنــامج ، نمــوذج فئــة عمريــة معينــة
Amos  ،المطلقــة قيمــة الحيــث بلغــت ، وجــد اخــتالف فــي قــيم مســارات النمــاذج

بالنســبة لنمــوذج الفئــة  0.35و جــودة حيــاة العمــل  ضــغوط العمــلبــين  )a(لمســارل
وبلغــت ، بالنســبة لنمــوذج الفئـة الثانيــة  0.30 القيمـة األولـى فــي حـين بلغــت هــذه   

بالنســبة  0.19و جــودة حيــاة العمــل  ضــغوط العمــللمســار بــين المطلقــة لقيمــة ال
ــة ــة الثالث ــوذج الفئ ــة الو بلغــت ، لنم ــة لقيم ــين لمســار المطلق ــلب و  ضــغوط العم
ــل  ــاة العم ــودة حي ــة 0.15ج ــة الرابع ــوذج الفئ ــبة لنم ــدرت ، بالنس ــث ق ــةالحي  قيم

ــةالمطل ــار ال ق ــة    za = 2.504ختب ــوذج الفئ ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن
ــة ــدرت  ، الثاني ــة قيمــةالوق ــار ال المطلق ــة  za = 2.100ختب ــة نمــوذج الفئ ــد مقارن عن
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ــدرت   ــة وق ــة الثالث ــى بنمــوذج الفئ ــةالاألول ــة قيم ــار ال المطلق ــد  za = 2.338ختب عن
ـ مقارنة نموذج الفئـة األولـى بنمـوذج الفئـة      أكبـر مـن درجـة     وهـذه القـيم   ،ةالرابع

  .0.05وهي دالة عند مستوى ، 1.96القطع 

ــدرت  ــةالوق ــة قيم ــار ال المطلق ــة   za = 2.349ختب ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن
ــة ــة الثالث ــوذج الفئ ــة بنم ــدرت ، الثاني ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــد  za = 1.123القيم عن

ــة  ــة الرابع ــوذج الفئ ــة بنم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــدرت ، مقارن ــة وق ــة المطلق القيم
ــار  ــة   za = 1.856الختب ــة الرابع ــوذج الفئ ــة بنم ــة الثالث ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ، عن

وهـي غيـر دالـة عنـد مسـتوى      ، 1.96وهذه القـيم جميعهـا أقـل مـن درجـة القطـع       
0.05 .   

ــار  ــبة للمس ــا بالنس ــين  )c(أم ــلب ــغوط العم ــه  ض ــت قيمت ــد بلغ  واألداء فق
ــة ــة األ 0.27 المطلق ــى فــي حــين بلغــت هــذه القيمــة  بالنســبة لنمــوذج الفئ  0.26ول

لنمــوذج الفئــة بالنســبة  0.25 المطلقــة وبلغــت قيمتــه، بالنســبة لنمــوذج الفئــة الثانيــة
حيـث قــدرت  ، بالنسـبة لنمـوذج الفئـة الرابعـة     0.22 وبلغـت قيمتـه المطلقـة   ، الثالثـة 

ــار  ــة الختب ــة المطلق ــوذج   zc = 0.682القيم ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن
ــةالف ــة الثاني ــدرت ، ئ ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــوذج  zc = 0.475القيم ــة نم ــد مقارن عن

درجــة القطــع  وهــاتين القيمتــين أصــغر مــن، الفئــة األولــى بنمــوذج الفئــة الثالثــة
ــر وهــي ، 1.96 ــد مســتوى غي ــة عن ــي حــين  .  0.05دال ــدرت ف ــة ق ــة المطلق القيم

ــار  ــو  zc = 2.338الختب ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ــةعن ــة الرابع ، ذج الفئ
ــع   ــة القط ــن درج ــر م ــة أكب ــذه القيم ــتوى  ، 1.96وه ــد مس ــة عن ــي دال  ،0.05وه

ــدرت  ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــة   zc = 0.780القيم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن
ــة ــة الثالث ــدرت ، بنمــوذج الفئ ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــة  zc = 0.745القيم ــد مقارن عن

ــة  ــوذج الفئ ــة بنم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــدرت ، الرابع ــار           وق ــة الختب ــة المطلق القيم
zc = 1.300        وجـاءت كـل   ، عند مقارنـة نمـوذج الفئـة الثالثـة بنمـوذج الفئـة الرابعـة

  ،  0.05وهي غير دالة عند مستوى ،  1.96هذه القيم أقل من درجة القطع 
 بــين جــودة حيــاة العمــل واألداء فقــد بلغــت قيمتــه )b(أمــا بالنســبة للمســار

ــةالم ــى فــي حــين بلغــت هــذه القيمــة   0.33 طلق ــة األول  0.29بالنســبة لنمــوذج الفئ
بالنســبة لنمــوذج الفئــة  0.32 المطلقــة وبلغــت قيمتــه، بالنســبة لنمــوذج الفئــة الثانيــة
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حيـث قــدرت  ، بالنسـبة لنمـوذج الفئـة الرابعـة     0.21 وبلغـت قيمتـه المطلقـة   ، الثالثـة 
ــار  ــة الختب ــة المطلق ــد مقا zb = 0.753القيم ــوذج  عن ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم رن

ــة ــة الثاني ــدرت  ، الفئ ــار وق ــة الختب ــة نمــوذج  zb = 1.567القيمــة المطلق ــد مقارن عن
درجــة القطــع  وهــاتين القيمتــين أصــغر مــن، الفئــة األولــى بنمــوذج الفئــة الثالثــة

ــي ، 1.96 ــر وه ــتوى غي ــد مس ــة عن ــين .  0.05دال ــي ح ــدرت ف ــة ق ــة المطلق القيم
ــار  ــة  ع zb = 2.011الختب ــة الرابع ــوذج الفئ ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ، ن

ــع   ــة القط ــن درج ــر م ــة أكب ــذه القيم ــتوى  ، 1.96وه ــد مس ــة عن ــي دال ، 0.05وه
ــدرت  ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــة   zb = 0.480القيم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن

ــة ــة الثالث ــدرت ، بنمــوذج الفئ ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــة zb = 0.030القيم ــد مقارن  عن
ــة  ــة الرابع ــوذج الفئ ــة بنم ــة الثاني ــوذج الفئ ــدرت ، نم ــاروق ــة الختب ــة المطلق          القيم

zb = 0.470        وجـاءت كـل   ، عند مقارنـة نمـوذج الفئـة الثالثـة بنمـوذج الفئـة الرابعـة
  0.05وهي غير دالة عند مستوى ،  1.96هذه القيم أقل من درجة القطع 

ــائج نقــر بوجــود فــرومــ ــين ن خــالل هــذه النت ــة األولــى ق ب نمــوذج الفئ
ــاة  ضــغوط العمــلفــي تــأثير  الفئــات الثالثــة األخــرىنمــوذج و علــى جــودة حي

وبوجود فـرق بـين نمـوذج الفئـة األولـى ونمـوذج الفئـة الرابعـة فـي تـأثير           ، العمل
ــل ــغوط العم ــى األداء ض ــى األداء ، عل ــل عل ــاة العم ــودة حي ــأثير ج ــود و، و ت بوج

علـى   ضـغوط العمـل  فـي تـأثير   فئـة الثالثـة   الونمـوذج   الثانيـة فرق بين نموذج الفئة 
النمـوذج الثـاني والرابـع     أمـا بالنسـبة للمقارنـات األخـرى بـين       ،جودة حيـاة العمـل  

فــي التــأثيرات  فــال يوجــد اخــتالف بــين هــذه النمــاذجوالنمــوذج الثالــث والرابــع 
  .الثالثة

عـدم  إلـى  جـودة المطابقـة تشـير نتـائج الدراسـة       تشـرا أما فيما يخـص مؤ 
حيـث نجـد أن   ، المطابقـة بـين النمـاذج    جـودة ييرات بـارزة فـي مؤشـرات    وجود تغ

ــين    ــراوح ب ــرات تت ــرات    0.001و -0.001التغيي ــع المؤش ــبة لجمي ــع  بالنس ولجمي
فــي حــين جــاءت قــيم الداللــة اإلحصــائية أثنــاء ، 0.01ي أقــل مــن هــالمقارنــات و

ــاذج  ــين النم ــة ب ــات الثنائي ــاني، األول( المقارن ــثاألول، والث(، و)والث ــن ) ال ــر م أكب
ــي 0.05 ــر  وه ــة،غي ــائية   دال ــة اإلحص ــت الدالل ــث بلغ ــبة   p = 0.436 حي بالنس

           وبلغــت الثانيــة،بــين نمــوذج الفئــة األولــى ونمــوذج الفئــة لتغيــرات مربــع كــاي 
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p = 0.119            بالنسبة لتغيـرات مربـع كـاي بـين نمـوذج الفئـة األولـى ونمـوذج الفئـة
ــة ــر ب ،الثالث ــذلك نق ــدم ل ــاني ا وجــودع ــوذج األول والنمــوذج الث ــين النم خــتالف ب

ــث ــة والثال ــرات المطابق ــي مؤش ــا ف ــة ، أم ــبة لمقارن ــى  بالنس ــة األول ــوذج الفئ نم
أقـل مـن    وهـي   p = 0.030بلغـت الداللـة اإلحصـائية     فقـد  ونمـوذج الفئـة الرابعـة    

نمـوذج الفئـة األولـى ونمـوذج الفئــة     وجـود اخـتالق بـين     دليـل علـى  وهـذا  ، 0.05
حيـث يرجـع هـذا االخـتالف إلـى معامـل المسـار        . في مؤشـرات المطابقـة   الرابعة

. بـين النمـوذجين األول و الرابـع    للعالقة بـين ضـغوط العمـل وجـودة حيـاة العمـل      
ومــن خــالل هــذه النتــائج يمكــن القــول بــأن متغيــر الســن ال يلعــب دور المتغيــر 

  .المعدل للعالقة الوسيطية لجودة حياة العمل لدى المعلمين
  :ائج اختبار العالقة المعدلة للمتغيرات التنظيميةنت.5

  :كمتغير معدل األقدمية .1.5
الوسـيطية لمتغيـر جـودة حيـاة      عالقـة كمتغيـر معـدل لل   األقدميـة  تم اختبـار  

س اإلجــراءات الســابقة بتقســيم واتبــع الباحــث نفــ .فــي النمــوذج المفتــرض العمــل
ــنوات    ــب س ــات حس ــى مجموع ــة إل ــراد العين ــة أف ــا أن  و، األقدمي ــة بم  األقدمي

الفئـة األولـى المعلمـين الـذين تقـل       تضـم ، مجموعـات  قسم إلـى أربـع  ، متغير كمي
الفئـة الثانيـة المعلمـين الـذين تنحصـر خبـرتهم بـين         تضـم و، سـنوات  6 خبرتهم عن

 25و  16الفئــة الثالثــة المعلمــين الــذين تنحصــر خبــرتهم بــين  تضــمو، ســنة 15و  6
وبعــد ، ســنة 25لمــين الــذين تزيــد خبــرتهم عــن الفئــة الرابعــة المع تضــمو، ســنة

ــامج   ــتخدام برن ــات باس ــدد المجموع ــل متع ــيم  ،  Amosالتحلي ــي ق ــتالف ف ــد اخ وج
ــةالحيــث بلغــت ، مســارات النمــاذج ــة ل قيم ــين المطلق و  ضــغوط العمــللمســار ب

بالنسـبة لنمـوذج الفئـة األولـى فـي حـين بلغـت هـذه القيمـة           0.31جودة حياة العمل 
بالنســبة لنمــوذج  0.26 المطلقــة وبلغــت قيمتــه، وذج الفئــة الثانيــةلنمــبالنســبة  0.27

القيمـة المطلقـة   حيـث قـدرت   ، بالنسـبة لنمـوذج الفئـة الرابعـة     0.22و ، الفئة الثالثـة 
ــار  ــة   za = 2.134الختب ــة الثاني ــوذج الفئ ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ، عن
ــدرت   ــار وق ــة الختب ــ za = 2.123القيمــة المطلق ــد مقارن ــى عن ــة األول ة نمــوذج الفئ

ــة ــة الثالث ــدرت ، بنمــوذج الفئ ــار وق ــة الختب ــة  za = 2.057القيمــة المطلق ــد مقارن عن
أكبـر مـن درجـة القطـع      وهـذه القـيم  ، نموذج الفئة األولـى بنمـوذج الفئـة الرابعـة    



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

178  
 

 

ــي دالــة عنــد مســتوى    ، 1.96 ــدرت  .0.05وه          القيمــة المطلقــة الختبــار  وق
za = 0.758   القيمـة  وقـدرت  ، نمـوذج الفئـة الثانيـة بنمـوذج الفئـة الثالثـة      عند مقارنـة

ــار  ــة الختب ــة    za = 0.691المطلق ــوذج الفئ ــة بنم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن
ــار وقــدرت ، الرابعــة ــة  za = 0.149القيمــة المطلقــة الختب ــد مقارنــة نمــوذج الفئ عن

وهــي ،  1.96وهـي قيمــة أقـل مـن درجـة القطـع      ، الثالثـة بنمـوذج الفئـة الرابعـة    
  . 0.05غير دالة عند مستوى 

ــار  ــبة للمس ــا بالنس ــين  )c(أم ــلب ــغوط العم ــه  ض ــت قيمت ــد بلغ  واألداء فق
ــة ــة   0.22 المطلق ــى فــي حــين بلغــت هــذه القيم ــة األول ــوذج الفئ  0.21بالنســبة لنم

بالنســبة لنمــوذج الفئــة  0.25 المطلقــة وبلغــت قيمتــه، بالنســبة لنمــوذج الفئــة الثانيــة
حيـث قــدرت  ، بالنســبة لنمـوذج الفئـة الرابعــة   0.23المطلقـة   قيمتــهوبلغـت  ، لثالثـة ا

ــار  ــة الختب ــة المطلق ــوذج   zc = 0.152القيم ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن
ــة ــة الثاني ــدرت  ، الفئ ــار وق ــة الختب ــة نمــوذج  zc = 0.482القيمــة المطلق ــد مقارن عن

ــة ــة الثالث ــة األولــى بنمــوذج الفئ ــوقــدرت ، الفئ ــار القيمــة المطلق  zc = 1.220ة الختب
مـن   أقـل  وهـذه القـيم   ،عند مقارنـة نمـوذج الفئـة األولـى بنمـوذج الفئـة الرابعـة       

  .0.05دالة عند مستوى غير وهي ، 1.96درجة القطع 
ــدرت  ــار  وق ــة الختب ــة المطلق ــة   zc = 0.565القيم ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن

ــة ــة الثالث ــوذج الفئ ــة بنم ــدرت ، الثاني ــوق ــة الختب ــة المطلق ــد  zc = 1.261ار القيم عن
ــة  ــة الرابع ــوذج الفئ ــة بنم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــدرت ، مقارن ــة وق ــة المطلق القيم

ــار  ــة   zc = 0.785الختب ــة الرابع ــوذج الفئ ــة بنم ــة الثالث ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ، عن
وهـي غيـر دالـة عنـد مسـتوى      ، 1.96وجاءت كل هذه القيم أقـل مـن درجـة القطـع     

0.05.  
 واألداء فقــد بلغــت قيمتــهجــودة حيــاة العمــل ن بــي )b(أمــا بالنســبة للمســار

ــة ــى فــي حــين بلغــت هــذه القيمــة   0.32 المطلق ــة األول  0.30بالنســبة لنمــوذج الفئ
لنمــوذج الفئــة بالنســبة  0.29 المطلقــة وبلغــت قيمتــه، بالنســبة لنمــوذج الفئــة الثانيــة

رت حيـث قــد ، بالنسـبة لنمـوذج الفئـة الرابعـة     0.26 المطلقـة  وبلغـت قيمتـه  ، الثالثـة 
ــار  ــة الختب ــة المطلق ــوذج   zb = 0.716القيم ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن

ــة ــة الثاني ــدرت ، الفئ ــاروق ــة الختب ــة المطلق ــوذج  zb = 0.735 القيم ــة نم ــد مقارن عن
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ــة الثالثــة ــار وقــدرت ، الفئــة األولــى بنمــوذج الفئ ــة الختب  zb = 0.436القيمــة المطلق
القيمـة المطلقـة   وقـدرت  ، ج الفئـة الرابعـة  عند مقارنـة نمـوذج الفئـة األولـى بنمـوذ     

ــار  ــة    zb = 1.187الختب ــة الثالث ــوذج الفئ ــة بنم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ، عن
ــدرت  ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــة   zb = 0.778القيم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن

ــة الرابعــة ــار وقــدرت ، بنمــوذج الفئ ــة الختب ــة zb = 0.077القيمــة المطلق ــد مقارن عن
وجـاءت كـل هـذه القـيم أقـل مـن درجـة        ، ذج الفئة الثالثة بنموذج الفئـة الرابعـة  نمو

  ،  0.05وهي غير دالة عند مستوى ،  1.96القطع 
ومــن خــالل هــذه النتــائج نقــر بوجــود فــروق بــين نمــوذج الفئــة األولــى 

علـى جـودة حيـاة     ضـغوط العمـل   بالنسـبة لتـأثير   األخـرى الثالثـة  ونماذج الفئـات  
، علــى األداء ضــغوط العمــل التــأثيرينال يوجــد اخــتالف فــي فــي حــين  ،العمــل

ونمـاذج الفئـات الثالثـة    وجودة حيـاة العمـل علـى األداء بـين نمـوذج الفئـة األولـى        
الثــاني، والثالــث  األخــرى الثالثــة األخــرى ، أمــا بالنســبة للمقارنــات بــين النمــاذج

  .التأثيرات الثالثة ال يوجد اختالف فيوالرابع 
عـدم  إلـى  جـودة المطابقـة تشـير نتـائج الدراسـة       تمؤشـرا أما فيما يخـص  

حيـث نجـد أن   ، المطابقـة بـين النمـاذج    جـودة وجود تغييرات بـارزة فـي مؤشـرات    
ــين    ــراوح ب ــرات تت ــرات    0.002و -0.002التغيي ــع المؤش ــبة لجمي ــع  بالنس ولجمي

للتغيــرات فــي قــيم مؤشــر فــي حــين جــاءت قــيم الداللــة اإلحصــائية ، المقارنــات
وهــذا يثبــت عــدم وجــود ،  0.05أثنــاء المقارنــات الثنائيــة أكبــر مــن  كــاي تربيــع

ــة  ــين النمــاذج فــي مؤشــرات المطابق ــع. اخــتالق ب ــين النمــوذجين األول و الراب  .ب
حيــث يرجــع هــذا االخــتالف إلــى معامــل المســار للعالقــة بــين ضــغوط العمــل  

ــاة العمــل ــا  وجــودة حي ــع، ومــن خــالل هــذه النت ــين النمــوذجين األول و الراب ئج ب
ــة       ــدل للعالق ــر المع ــب دور المتغي ــة ال يلع ــر األقدمي ــأن متغي ــول ب ــن الق يمك

  .الوسيطية لجودة حياة العمل لدى المعلمين
  :منطقة العمل كمتغير معدل.2.5

الوســيطية لمتغيــر جــودة  عالقــةكمتغيــر معـدل لل تـم اختبــار منطقــة العمــل  
ــل ــاة العم ــرض  حي ــوذج المفت ــي النم ــاع  .ف ــابقةبإتب ــراءات الس ــا أن  ،اإلج و بم

فئــة المنطقــة األولــى  تضــم، ثــالث منــاطق يضــممنطقــة العمــل متغيــر اســمي 
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ــة  تضــمو، المعلمــين الــذين يزاولــون عملهــم فــي المنــاطق الحضــرية فئــة المنطق
فئـة   تضـم و، الثانية المعلمين الـذين يزاولـون عملهـم فـي المنـاطق الشـبه حضـرية       

ــي   ــم ف ــون عمله ــذين يزاول ــين ال ــة المعلم ــة الثالث ــةالمنطق ــاطق الريفي ــد ، المن وبع
ــامج   ــتخدام برن ــات باس ــدد المجموع ــل متع ــيم  ،  Amosالتحلي ــي ق ــتالف ف ــد اخ وج

و جـودة حيـاة    ضـغوط العمـل  حيـث بلغـت قيمـة المسـار بـين      ، مسارات النمـاذج 
ــل  ــة    0.23العم ــذه القيم ــت ه ــين بلغ ــي ح ــى ف ــة األول ــوذج الفئ ــبة لنم  0.22بالنس

و جـودة   ضـغوط العمـل  مـة المسـار بـين    وبلغـت قي ، بالنسبة لنمـوذج الفئـة الثانيـة   
القيمــة المطلقــة حيــث قــدرت ، ، بالنســبة لنمــوذج الفئــة الثالثــة 0.21حيــاة العمــل 

ــار  ــة   za = 0.408الختب ــة الثاني ــوذج الفئ ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ، عن
ــدرت   ــار وق ــة الختب ــى  za = 0.734القيمــة المطلق ــة األول ــة نمــوذج الفئ ــد مقارن عن

ــةبنمــوذج الف ــة الثالث ــدرت ، ئ ــار وق ــة الختب ــة  za = 0.575القيمــة المطلق ــد مقارن عن
 1.96وهـي قيمـة أقـل مـن درجـة القطـع       ، نموذج الفئة الثانية بنمـوذج الفئـة الثالثـة   

  . 0.05وهي غير دالة عند مستوى ، 

ــين  ــار ب ــبة للمس ــا بالنس ــلأم ــغوط العم ــه  ض ــت قيمت ــد بلغ  0.30واألداء فق
بالنسـبة لنمـوذج    0.24لـى فـي حـين بلغـت هـذه القيمـة       بالنسبة لنمـوذج الفئـة األو  

ــة ــة الثاني ــه ، الفئ ــة 0.26وبلغــت قيمت ــة الثالث ــوذج الفئ ــبة لنم ــدرت ، بالنس ــث ق حي
ــار  ــة الختب ــة المطلق ــوذج   zc = 0.169القيم ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن

ــة ــة الثاني ــدرت ، الفئ ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــ zc = 0.122القيم ــة نم ــد مقارن وذج عن
ــة ــة الثالث ــار وقــدرت ، الفئــة األولــى بنمــوذج الفئ ــة الختب  zc = 0.371القيمــة المطلق

وجـاءت كـل هـذه القـيم أقـل      ، عند مقارنة نموذج الفئة الثانيـة بنمـوذج الفئـة الثالثـة    
  ،  0.05وهي غير دالة عند مستوى ، 1.96من درجة القطع 

 0.25بلغـت قيمتـه    أما بالنسـبة للمسـار بـين جـودة حيـاة العمـل واألداء فقـد       
بالنسـبة لنمـوذج    0.28بالنسبة لنمـوذج الفئـة األولـى فـي حـين بلغـت هـذه القيمـة         

ــة ــة الثاني ــه ، الفئ ــت قيمت ــة 0.24وبلغ ــة الثالث ــوذج الفئ ــبة لنم ــدرت ، بالنس ــث ق حي
ــار  ــة الختب ــة المطلق ــوذج   zb = 1.141القيم ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن

ــة ــة الثاني ــدرت  ، الفئ ــار القيوق ــة الختب ــة نمــوذج  zb = 1.474مــة المطلق ــد مقارن عن
ــة ــار وقــدرت ، الفئــة األولــى بنمــوذج الفئــة الثالث ــة الختب  zb = 0.411القيمــة المطلق
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وجـاءت كـل هـذه القـيم أقـل      ، عند مقارنة نموذج الفئة الثانيـة بنمـوذج الفئـة الثالثـة    
  0.05وهي غير دالة عند مستوى ، 1.96من درجة القطع 

ــات  ومــن خــالل هــ ــين نمــاذج الفئ ــروق ب ــائج نقــر بعــدم وجــود ف ذه النت
ــة   ــأثيرات الثالث ــبة لت ــة بالنس ــلالثالث ــغوط العم ــى األداء ض ــأثير ، عل ــغوط وت ض

فـي وجـود    وتـأثير جـودة حيـاة العمـل علـى األداء     ، على جودة حيـاة العمـل   العمل
  . منطقة العمل كمتغير معدل

عـدم  إلـى  لدراسـة  جـودة المطابقـة تشـير نتـائج ا     تشـرا أما فيما يخـص مؤ 
حيـث نجـد أن   ، المطابقـة بـين النمـاذج    جـودة وجود تغييرات بـارزة فـي مؤشـرات    

ــين   ــراوح ب ــرات تت ــرات   0.001و -0.001التغيي ــع المؤش ــبة لجمي ــين ،  بالنس ــي ح ف
جاءت قـيم الداللـة اإلحصـائية لمؤشـر كـاي تربيـع أثنـاء المقارنـات الثنائيـة بـين           

ا يثبــت عـدم وجــود اخـتالق بــين النمــاذج   وهـذ ،  0.05النمـاذج الثالثــة أكبـر مــن   
ومـن خـالل هـذه النتـائج يمكـن القـول بـأن متغيـر          ،الثالثة في مؤشرات المطابقـة 

ــل ــة العم ــاة    منطق ــودة حي ــيطية لج ــة الوس ــدل للعالق ــر المع ــب دور المتغي ال يلع
  .العمل لدى المعلمين

  :التكوين كمتغير معدل.3.5
ــوين  ــار التك ــدل للالختب ــر مع ــةكمتغي ــاة  الو عالق ــودة حي ــر ج ــيطية لمتغي س

بتقسـيم أفـراد العينـة إلـى مجموعـات حسـب نمـط         .فـي النمـوذج المفتـرض    العمل
ـ  يضـم و بمـا أن التكـوين متغيـر اسـمي     ، التكوين  فئـة الـنمط    تضـم ، أنمـاط  ةثالث

فئــة الــنمط  تضــمو، مــن المــدارس العليــا لألســاتذة ااألول المعلمـين الــذين تخرجــو 
ــو  ــذين تخرج ــين ال ــاني المعلم ــاتالث ــن الجامع ــمو، ا م ــث   تض ــنمط الثال ــة ال فئ

ــة  ــة للتربي ــي المعاهــد التكنولوجي ــا ف ــوا تكوين ــذين تلق ــل ، المعلمــين ال ــد التحلي وبع
ــامج  ــتخدام برن ــات باس ــدد المجموع ــارات  ، Amosمتع ــيم مس ــي ق ــتالف ف ــد اخ وج

 0.25و جـودة حيـاة العمـل     ضـغوط العمـل  حيث بلغـت قيمـة المسـار بـين     ، النماذج
بالنسـبة لنمـوذج    0.22الفئـة األولـى فـي حـين بلغـت هـذه القيمـة        بالنسبة لنمـوذج  

 0.20و جـودة حيـاة العمـل     ضـغوط العمـل  وبلغـت قيمـة المسـار بـين     ، الفئة الثانية
ــة ــة الثالث ــدرت ، بالنســبة لنمــوذج الفئ ــث ق ــار حي ــة الختب  za = 0.110القيمــة المطلق

القيمـة المطلقـة   ت  وقـدر ، عند مقارنـة نمـوذج الفئـة األولـى بنمـوذج الفئـة الثانيـة       
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ــار  ــة   za = 0.873الختب ــة الثالث ــوذج الفئ ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ، عن
ــدرت  ــاروق ــة الختب ــة المطلق ــ  za = 0.767 القيم ــة الثاني ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ة عن

وهـي غيـر دالـة عنـد     ، 1.96أقـل مـن درجـة القطـع      وهي قـيم ، بنموذج الفئة الثالثة
   0.05مستوى 

ــبة ل ــا بالنس ــين أم ــار ب ــللمس ــغوط العم ــه  ض ــت قيمت ــد بلغ  0.32واألداء فق
بالنسـبة لنمـوذج    0.24بالنسبة لنمـوذج الفئـة األولـى فـي حـين بلغـت هـذه القيمـة         

ــة ــة الثاني ــه ، الفئ ــة 0.27وبلغــت قيمت ــة الثالث ــوذج الفئ ــبة لنم ــدرت ، بالنس ــث ق حي
ــار  ــة الختب ــة المطلق ــى ب  zc = 1.110القيم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن ــوذج عن نم

ــة ــة الثاني ــدرت ، الفئ ــار وق ــة الختب ــة المطلق ــوذج  zc = 1.510القيم ــة نم ــد مقارن عن
ــة ــة الثالث ــار وقــدرت ، الفئــة األولــى بنمــوذج الفئ ــة الختب  zc = 0.694القيمــة المطلق

وجـاءت كـل هـذه القـيم أقـل      ، عند مقارنة نموذج الفئة الثانيـة بنمـوذج الفئـة الثالثـة    
  ،  0.05دالة عند مستوى  وهي غير، 1.96من درجة القطع 

 0.26أما بالنسـبة للمسـار بـين جـودة حيـاة العمـل واألداء فقـد بلغـت قيمتـه          
بالنسـبة لنمـوذج    0.29بالنسبة لنمـوذج الفئـة األولـى فـي حـين بلغـت هـذه القيمـة         

ــة ــة الثاني ــه ، الفئ ــة 0.17وبلغــت قيمت ــة الثالث ــوذج الفئ ــبة لنم ــدرت ، بالنس ــث ق حي
ــار  ــة الختب ــة المطلق ــوذج   zb = 0.279القيم ــى بنم ــة األول ــوذج الفئ ــة نم ــد مقارن عن

ــة ــة الثاني ــدرت  ، الفئ ــار وق ــة الختب ــة نمــوذج  zb = 1.120القيمــة المطلق ــد مقارن عن
ــة ــة الثالث ــة األولــى بنمــوذج الفئ ــار وقــدرت ، الفئ ــة الختب  zb = 0.981القيمــة المطلق

ـ  ، عند مقارنة نموذج الفئة الثانيـة بنمـوذج الفئـة الثالثـة     ل هـذه القـيم أقـل    وجـاءت ك
  0.05وهي غير دالة عند مستوى ، 1.96من درجة القطع 

ــات   ــين نمــاذج الفئ ــروق ب ــائج نقــر بعــدم وجــود ف ومــن خــالل هــذه النت
ــة   ــأثيرات الثالث ــبة لت ــة بالنس ــلالثالث ــغوط العم ــى األداء ض ــأثير ، عل ــغوط وت ض

د وتـأثير جـودة حيـاة العمـل علـى األداء فـي وجـو       ، على جودة حيـاة العمـل   العمل
  . التكوين كمتغير معدل

عـدم  إلـى  جـودة المطابقـة تشـير نتـائج الدراسـة       تشـرا أما فيما يخـص مؤ 
حيـث نجـد أن   ، المطابقـة بـين النمـاذج    جـودة وجود تغييرات بـارزة فـي مؤشـرات    

ــين   ــراوح ب ــرات تت ــرات   0.001و -0.001التغيي ــع المؤش ــبة لجمي ــين ،  بالنس ــي ح ف
تربيـع أثنـاء المقارنـات الثنائيـة بـين       جاءت قـيم الداللـة اإلحصـائية لمؤشـر كـاي     
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وهـذا يثبــت عـدم وجــود اخـتالق بــين النمــاذج    ،  0.05النمـاذج الثالثــة أكبـر مــن   
ومـن خـالل هـذه النتـائج يمكـن القـول بـأن متغيـر          ،الثالثة في مؤشرات المطابقـة 

ال يلعـب دور المتغيـر المعـدل للعالقـة الوسـيطية لجـودة حيـاة العمـل لـدى           التكوين
  .المعلمين

  :تفسير النتائج
ــلت ــة       توص ــرح لدراس ــوذج المقت ــالحية النم ــى ص ــة إل ــائج الدراس نت

وجـودة  ، ضـغوط العمـل  والمتمثلـة فـي   ، التأثيرات بـين المتغيـرات الثالثـة للدراسـة    
حيـث كشـفت الدراسـة وجـود تطـابق مقبـول بـين النمـوذج         ،  واألداء، حياة العمـل 

مـن خـالل دالالت الصـدق     ،المقترح و البيانـات التـي جمعـت مـن عينـة الدراسـة      
ــات  ــوذجلوالثب ــة  ، لنم ــة مقبول ــودة مطابق ــرات ج ــوذج بمؤش ــع النم ــا ، وتمت كم

ســلبي لضــغوط العمــل علــى جــودة  مباشــرتوصــلت الدراســة إلــى وجــود تــأثير 
 مباشــروتــأثير ، ســلبي لضــغوط العمــل علــى األداء مباشــروتــأثير  ،حيــاة العمــل

توسـيط جزئـي لجـودة حيـاة      مـع وجـود  ، ايجابي لجـودة حيـاة العمـل علـى األداء    
  .العمل للعالقة بين ضغوط العمل واألداء لدى معلمي المدارس االبتدائية

توصــلت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي قــيم   كمــا
حيـث كـان الفـرق    ، بـين نمـوذج الـذكور ونمـوذج اإلنـاث      للمسـار  )β(معامل بينـا 

عكـس التــأثير المباشــر  ي الــذي للمســار )β(لصـالح الــذكور فـي قيمــة معامــل بيتـا    
ــلل ــغوط العم ــل  ض ــاة العم ــودة حي ــى ج ــض  و، عل ــع بع ــة م ــذه النتيج ــق ه تتف

ــات ــاحون ( الدراس ــين ط ــانم وحس ــي1993،غ ــو ؛2005،؛ والزغب ــي  ،)2004،الحل والت
ــذكور    ــدى ال ــا ل ــى منه ــاث أعل ــدى اإلن ــغوط ل ــتوى الض ــى أن مس ــارت إل ، أش

ــع بعــض الدراســات ــف م ــك( وتختل ــور2001،بري ــت؛2003،؛ األن ــي ، )2003؛ ثاب والت
ــدى    ــة ل ــا هــي علي ــى مم ــذكور أعل ــدى ال ــى أن مســتوى الضــغوط ل أشــارت إل

لــدى علــى جــودة حيــاة العمــل الضــغوط تــأثير ارتفــاع ويمكــن إرجــاع . اإلنــاث
 األعمــال األســريةالــذي يلقــي أعبــاء  الجزائــري إلــى طبيعــة المجتمــعالمعلمــات 

الضـغوط يـؤدي إلـى     ممـا يحـدث لـديها مسـتوى مرتفـع مـن       ،المـرأة عـاتق  على 
الجمــع بــين نتيجــة لعــدم القــدرة علــى الوظيفــة والعمــل األســري، صــراع بــين 

، مســؤولية أعبــاء العمــل المنزلــي ومســؤولية العمــل خــارج المنــزل فــي آن واحــد
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نظـرة قاصـرة أو عـدم ثقـة فـي قـدرتها علـى إنجـاز         وقد تواجه في بعض األحيـان  
ـ   العمل على الوجـه األكمـل    ، ى مـن طـرف بعـض الـزمالء    مـن طـرف اإلدارة وحت

و يترتــب ، المــديرأو  مــع الــزمالءوقــد تتعــرض الضــطراب العالقــات اإلنســانية 
  .عن هذه العوامل الشعور بعدم الرضا عن الحياة

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي  عــدم توصــلت الدراســة إلــى كمــا
 ضــغوط العمــل علــىعكــس التــأثير المباشــر لالــذي ي للمســار )β(قــيم معامــل بينــا

ــذكور   األداء ــاث وال ــوذجين اإلن ــين النم ــود   ،ب ــدم وج ــة  وع ــروق ذات دالل ف
لجــودة عكــس التــأثير المباشــر الــذي ي للمســار )β(إحصــائية فــي قــيم معامــل بينــا

  .بين النموذجين اإلناث والذكور حياة العمل على األداء
ــي   ــائج الت ــن النت ــلت وم ــا توص ــةإليه ــة   ،الدراس ــروق ذات دالل ــود ف وج

ضـغوط  التـأثير المباشـر ل  الـذي يعكـس    للمسـار  )β(معامـل بينـا  إحصائية فـي قـيم   
ونمـاذج   )سـنة  30أقـل مـن   (بـين نمـوذج الفئـة األولـى     العمل على جودة حياة العمـل 

ــرى ــات األخ ــة(الفئ ــة والرابع ــة والثالث ــن )الثاني ــر الس ــبة لمتغي ــان ، بالنس ــث ك حي
لنتيجـة مـع   وتتفـق هـذه ا  ، )β(فـي قيمـة معامـل بيتـا      الفئـات الثالثـة  الفرق لصالح 

ــة ــع دراس ــوري( م ــل    )2005،الدوس ــة األق ــات العمري ــى أن الفئ ــدت عل ــي أك والت
. عمراً هي األكثـر تعرضـا لضـغوط العمـل وذلـك بعكـس الفئـات العمريـة األعلـى         

ــة  ــى أن   )Tyssen, 2005(ودراس ــدت عل ــي أك ــغيرة  ا الت ــار الص ــراد ذوي األعم ألف
، ذوي األعمـار الكبيــرة والمتوسـطة هـم أكثـر شـعوراً بضـغط العمـل مـن األفـراد         

أصـبح أكثـر تفهمـا لواجباتـه     ، ويمكن تفسير ذلك بأنه كلمـا تقـدم الفـرد فـي العمـر     
  .وتـزداد مواضـع الثقـة مـن جانـب المتعـاملين معـه       ، وأكثـر تمرسـا بمهـام عملـه    

 ينللمسـار  )β(قـيم معامـل بينـا    توصل الدراسـة إلـى وجـود فـروق فـي     في حين لم ت
ــال ــ نذيل ــأثير المبا انيعكس ــر الت ــل ش ــاة العم ــودة حي ــى األداء لج ــأثير  و، عل الت

 ي الفئتـين ونمـوذج  بـين نمـوذج الفئـة األولـى     علـى األداء  لضـغوط العمـل  المباشر 
فــروق ذات داللــة إحصــائية كمــا توصــلت الدراســة إلــى وجــود  .الثانيــة والثالثــة

 لجـودة حيـاة العمـل   التـأثير المباشـر   الـذي يعكـس    للمسـار  )β(في قيم معامـل بينـا  
ــى ا ــةألداء عل ــوذج الفئ ــين نم ــة  ب ــة الرابع ــوذج الفئ ــى ونم ــل ، األول ــم تتوص ول

الدراسة إلى وجود فروق دالـة إحصـائيا فـي قـيم معامـل هـذا التـأثير بالنسـبة للفئـة          
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الــذي  للمســار )β(قــيم معامــل بينــاأمــا بالنســبة ل. األولــى والفئتــين الثانيــة والثالثــة
النمــاذج األربعــة فلــم بــين  ضــغوط العمــل علــى األداءلة المباشــر التــأثير عكــسي

    .داللة إحصائية يتتوصل الدراسة إلى وجود أي فرق ذ
توصــلت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي قــيم   كمــا
ضـغوط العمـل علـى جـودة     التـأثير المباشـر ل  الـذي يعكـس    للمسـار  )β(معامل بينـا 

ــل ــاة العم ــين  حي ــوذج الب ــرى  األولنم ــة األخ ــاذج الثالث ــ( والنم ــث الث اني والثال
فـي   النمـاذج الثالثـة  حيـث كـان الفـرق لصـالح     ، بالنسـبة لمتغيـر األقدميـة    )والرابع

ــا  ــل بيتـ ــة معامـ ــض   ،)β(قيمـ ــائج بعـ ــع نتـ ــائج مـ ــذه النتـ ــق هـ وتتفـ
ــات ــك(الدراس ــو؛2001،بري ــواودة 2004؛ الحل ــى أن  ، )2009،؛ والع ــارت إل ــي أش والت

ــى   ــيرة أعل ــرة القص ــين ذوي الخب ــدى المعلم ــغوط ل ــدى ذوي مســتوى الض ــا ل منه
ــة  ــطة والطويل ــرة المتوس ــي ،الخب ــائج الت ــ والنت ــل إليه ــة اتوص ــارتن و  دراس م

ــدوين ــذ، )Martin&Baldwin 1996(بالـ ــلت هـ ــث توصـ ــى أن حيـ ــة إلـ ه الدراسـ
المتوســطة  مــن المعلمــين ذوي الخبــرة المعلمــين المبتــدئين أكثــر شــعورا بالضــغط

لت إلــى وجــود فــروق توصــ التــي )1989(الســمادوني  إبــراهيمودراســة  والطويلــة،
ــغوط   ــتوى الض ــي مس ــائيا ف ــة إحص ــن  دال ــل م ــرة األق ــين ذوي الخب ــة ب  5المهني

ــن   ــر م ــرة األكث ــنوات وذوي الخب ــنوات 5س ــى أن  ، س ــرق إل ــاع الف ــن إرج ويمك
تقليـل تـأثير ضـغوط العمـل علـى جـودة حيـاة العمـل         لهـا دور مهـم فـي    األقدمية 

تعـود هـذه النتيجـة إلـى      وقـد ، العمـل  نتيجة لتغيـر رؤيتـه لجـودة حيـاة    ، لدى الفرد
ر وشـع الوبالتـالي   ،مجموعـة مـن الحاجـات    بإشـباع مرتبطـة  العمـل  حيـاة  أن جودة 

ــعادة ــا والس ــادة ، بالرض ــع زي ــة فم ــة األقدمي ــوظيفيبالمرتبط ــدم ال ــون ، التق يك
وتحقيــق ، الوظيفيــة قــد اســتطاعوا إشــباع العديــد مــن متطلبــات الحيــاة الموظفــون

ويــنعكس هــذا علــى جــودة حيــاة العمــل مقارنــة  ،طموحــاتهم الشخصــية والمهنيــة
شـباع العديـد مـن االحتياجـات علـى      إل مشـوارهم هـم فـي بدايـة    باألقل خبرة الـذين  

وعلـيهم بـذل المزيـد مـن الجهـد فـي سـبيل تحقيـق         ، المستوى الشخصـي والمهنـي  
، وهـذا يشـعرهم بوجـود ضـغوط تـؤثر علـى جـودة حيـاة العمـل         ، هذه المتطلبـات 

ـ   بالنسـبة   األقدميـة  ة إلـى المكانـة التـي يتميـز بهـا أصـحاب       وقد ترجع هـذه النتيج
ــإلدارة المدرســية أو بالنســبة للمجتمــع ــي تشــعره، ل ــاألفراد  مالت ــة ب بالرضــا مقارن
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وقــد تعــود هــذه النتيجــة إلــى أن المعلمــين األكثــر خبــرة يتمتعــون ، األقــل خبــرة
 تتوصــل كمــا .والترقيــة، وقلــة األعبــاء، كالراتــب، بالعديــد مــن المزايــا الوظيفيــة

 )β(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي قــيم معامــل بينــاعــدم  الدراســة إلــى
ــار ــذين ينللمس ــي الل ــأثير انعكس ــر ينالت ــى األداء ( ينالمباش ــل عل ــغوط العم ، ض

ــى األداء ــاة العمــل عل ــين  )جــودة حي ــة األخــرىالنمــوذج األول وب  .النمــاذج الثالث
فـي  كبيـرة لـدى الفئـة األولـى     بوجـود إرادة وعزيمـة    ويمكن تفسـير هـذه النتيجـة   

ــه    ــل وج ــى أكم ــا عل ــة إليه ــام المنوط ــتوى  ، أداء المه ــي المس ــديم أداء ف وتق
 كمـا  .مرتفعـة التـي تتعـرض لهـا هـذه الفئـة      رغـم مسـتوى الضـغوط ال   ، المطلوب

وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية فــي قـيم معامــل     عـدم  توصـلت الدراسـة إلــى  
ضـغوط العمـل علــى   (ة المباشــر ثالثـة ات الالتـأثير  التـي تعكــس  للمسـارات  )β(بينـا 

 )جــودة حيـاة العمــل علــى األداء ، ضــغوط العمــل علـى األداء ، جـودة حيــاة العمـل  
  .بين النماذج الثالثة األخرى

ــل  ــة العم ــص منطق ــا يخ ــا فيم ــود   ،أم ــدم وج ــى ع ــة إل ــلت الدراس فتوص
ويرجـع الباحـث   ، للمسـارات الثالثـة   )β(فـي قـيم معامـل بينـا    اختالف بـين النمـاذج   

ــي ــى أتفس ــة إل ــذه النتيج ــبهر ه ــاطق الش ــة والمن ــاطق الريفي ــ ن المن ــرية ه ي حض
ويـتم االنتقـال إلـى المنـاطق     ، التوظيـف  المناطق التي يعـين فيهـا المعلمـون حـديثو    

ن بمنطقــة العمــل فــي بدايــة وعليــه ال يهــتم المعلمــو، األقدميــة الحضــرية حســب
ـ       كما توصـلت   .التوظيف اذج فـي قـيم   الدراسـة إلـى عـدم وجـود اخـتالف بـين النم

ــا ــل بين ــة )β(معام ــارات الثالث ــاديمي ، للمس ــوين األك ــبة للتك ــذه . بالنس ــق ه وتتف
ــات  ــض الدراس ــع بع ــة م ــيم داود(النتيج ــي 1991،نع ــامر قيس ــع  .)2000،؛ س ويرج

ــم   الباحــث تفســير هــذه النتيجــة ــايير التوظيــف تتطلــب حصــول المعل ــى أن مع إل
الليسـانس للتـدريس فـي    المترشح للوظيفة علـى مسـتوى علمـي ال يقـل عـن شـهادة       

وهــو نفــس المســتوى الــذي يتحصــل عليــه المعلــم المتخــرج  ،المرحلــة االبتدائيــة
ــا لألســاتذة ــذين تخرجــو .مــن المــدارس العلي ــا فيمــا يخــص ال مــن المعاهــد  اأم

فـتم تعويضـه   فـي الجانـب األكـاديمي،    التكنولوجية للتربيـة فـإن كـان لـديهم نقـص      
   .عن طريق التكوين أثناء الخدمة

  



  منهجية الدراسة وإجراءاتها                                                                                                    الرابعالفصال 
   

187  
 

 

  :ملخصال
مــن خــالل دالالت  ، توصــلت الدراســة إلــى صــالحية أداة الدراســة    

كمــا ، وتمتـع نمــوذج الدراسـة بمؤشــرات جـودة مطابقــة مقبولـة    ، الصـدق والثبــات 
ــغوط    ــة لض ــة معنوي ــلبي ذو دالل ــأثير مباشــر س ــود ت ــى وج ــة إل توصــلت الدراس

وتـأثير مباشـر سـلبي ذو داللـة معنويـة لضـغوط       ، العمل علـى جـودة حيـاة العمـل    
وتــأثير مباشــر ايجــابي ذو داللــة معنويــة لجــودة حيــاة العمــل ، العمــل علــى األداء

ــى األداء ــل  ، عل ــاة العم ــودة حي ــة لج ــة معنوي ــي ذو دالل ــيط جزئ ــع وجــود توس م
 .للعالقة بين ضغوط العمل واألداء لدى معلمي المدارس االبتدائية

كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود تـــأثير للمتغيـــرات  
ــية ــنس(الشخص ــنالج ــة ) ، والس ــرات التنظيمي ــل،  (والمتغي ــة العم ــة، منطق األقدمي

ــوين ــيطة ل) التك ــة الوس ــى العالق ــاة عل ــودة حي ــدارس  ج ــي الم ــدى معلم ــل ل العم
   .االبتدائية
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  :وصياتالت
يوصي ، نظرا لدور الوساطة الذي تلعبه جودة حياة العمل بين ضغوط العمل واألداء

  : الباحث بما يلي
باالنتماء وحب العمل،  من أجل الشعورمعلم داخل المؤسسة التعليمية النفسية لل ةلراحا توفير -

، وتخفف من شعوره بثقل العمل كونه يعي لتحقيق الواجباتمن الجهد دفعه لبذل المزيد و
  .بدوره المهم في المدرسة

تحسين  لغرضمجموعة من العمليات المتكاملة والمستمرة  تضموتصميم خطط برامج إعداد  -
في  اساهم بدورهوالتي ت، والشخصية للمعلمين الحياة الوظيفيةعلى تؤثر الجوانب التي 

  :ونذكر من بينها .للمدرسةتحقيق األهداف اإلستراتيجية 
  .مناخ وظيفي مناسب يستطيع من خالله المعلم أداء مهامه على أحسن وجه توفير -
ين جميع الشرائح جو من العالقات الودية والمبنية على الثقة واالحترام المتبادل ب إيجاد -

  .الفاعلة في الوسط المدرسي
التي توجه السلوك في ما يتعلق ، والمعنوية الماديةالمؤثرات  تحفيز المعلمين عن طريق -

   .المواظبة وااللتزام بكل شروط العملوبالعمل وأداء الوظائف 
أكثر هم االختالف بين المعلمين والمعلمات من حيث األسباب المحفزة، فالمعلمون  ةمراعا -

، ولكن المعلمات تغلب عليهن األسباب الذاتية، كما تؤثر عليهن بالمؤثرات الخارجية اهتماماً
  سلباً كثرة األعباء الدراسية كالتصحيح مثالً خاصة مع وجود األعباء المنزلية،

األطر بإتباع  ،إعادة النظر في طرق تسيير المؤسسات التربوية خاصة االبتدائية منها -
ن في إدارة يالمعلم إشراكعلى  القائمة تؤكد على اإلدارة الجماعية التي يثة اإلدارية الحد

 .شؤون المدرسة
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  :الخاتمة
ـ   ــ ــومة ب ــة الموس ــذه الدراس ــن ه ــرئيس م ــدف ال ــان اله ــد ك ــة : لق النمذج

هــو باســتخدام التحليــل العــاملي بالمعادلــة البنائيــة فــي تقــدير المتغيــرات المتعــددة 
لـة البنائيـة وتطبيقاتهـا فـي مجـال العلـوم االجتماعيـة        إبـراز أهميـة النمذجـة بالمعاد   
إال أن اســتخدام هــذه التقنيــة لــه شــروط ومتطلبــات ، عامــة وعلــم الــنفس خاصــة

وإجـراءات يجـب إتباعهـا وهـو مـا تـم توضـيحه مـن خـالل هـذه           ، يجب مراعاتها
لعالقـات  النمـوذج المقتـرح ل  حيـث تـم اسـتخدام هـذه التقنيـة فـي دراسـة        ، الدراسة

ــين متغ ــرات الدراســةب ــي ، ي ــة ف ــلوالمتمثل ــل، ضــغوط العم ــاة العم ، وجــودة حي
بنـاء علـى   و .فـرد  918لعينة مـن معلمـي المـدارس االبتدائيـة بلـغ عـددها       ، واألداء

يتضـمن   نظـري تـم اقتـراح نمـوذج     أدبيات البحـث مـن دراسـات وبحـوث سـابقة،     
 العمــلضــغوط والمتمثلــة  فــي التــأثير المباشــر ل، بــين هــذه المتغيــراتالعالقــات 

علـى   ضـغوط العمـل  مباشـر ل الغيـر  والتـأثير المباشـر و  ، حيـاة العمـل  على جـودة  
ــر وســيط  ــاة العمــل كمتغي ــأثير المباشــر و، األداء فــي وجــود جــودة حي جــودة لالت

ــل  ــاة العم ــى األداء حي ــرات  ، عل ــأثير المتغي ــيةوت ــى   الشخص ــة عل والتنظيمي
ــة   ــرات الدراس ــين متغي ــات ب ــيالت ا ، العالق ــراء التحل ــرض إج ــة ولغ لخاص

ــةاســتخدم الباحــث ، بالدراســة ــة البنائي ــة النمذجــة بالمعادل معتمــدا ،  (SEM)تقني
في ذلـك علـى حـزم البـرامج اإلحصـائية الجـاهزة المعمـول بهـا فـي العلـوم           

ــم  ــة باس ــة والمعروف ــد . )AMOS(و (SPSS)االجتماعي ــة وق ــائج الدراس ــفت نت كش
ــل   ــوذج األمث ــرض للنم ــوذج المفت ــة النم ــدل(مالئم ــد  )المع ــوذج بع ــديل النم تع

 ،وضــمن اإلطــار النظــري للدراســة Amosوفــق التعــديالت التــي اقترحهــا برنــامج 
ـ  ضـغوط العمـل  كما كشفت نتائج الدراسـة أن   جـودة حيـاة   كـل مـن   ؤثر فـي  ت

ــل  ــ، واألداءالعم ــس  ؤوت ــي نف ــب ف ــى األداء وتلع ــل عل ــاة العم ــودة حي ثر ج
ــت ــل واألداءدور ال الوق ــين ضــغوط العم ــا. وســاطة ب ــى توصــلت ا كم لدراســة إل

  .والتنظيميةعدم وجود تأثير للمتغيرات الشخصية 
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  .دار الطليعة، بريوت، “املنهاج التجرييب وتطور الفكر العلمي”: املعاصرة، اجلزء الثاين

 ،1ط .الدارة التعليمية واملدرسية آفاق التطوير العام سيكولوجية. )2004(.حممد، حممد جاسم
  .دار الثقافة:عمان

 .دار ابن حزم :صحيح مسلم، بريوت. )1995.(بن حجاج بن القشريي ،مسلم
 ام احلزم اجلاهزةاإلحصاء التطبيقي باستخد .)2006( .عبد الفتاح ،و امحد .حسني باهى ،مصطفى

spss & stat    ، مصرية، القاهرةمكتبة االجنلو.                                                     
دار : الرياض، اإلدارة املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر.)1999(.صالح عبد احلميد، مصطفى

  املريخ
، 3ط .اهيم وأسس سلوك الفرد واجلماعة يف التنظيممف: السلوك التنظيمي .)2004(.املغريب،كامل حممد

  .دار الفكر للطباعة والنشر: مانع
دار املسرية للنشر  :عمان  ، 2ط .التربية وعلم النفس  يفالقياس والتقومي . )2005(.، سامى حممدملحم

 .والتوزيع 
  .شر والتوزيعمكتبة اتمع العريب للن. عمان،1ط.املشكالت الصفية.)2005(.عبد اللطيف، نضال
 .دار املعرفة اجلماعية :اإلسكندرية، مبادئ الرياضيات البحتة واملالية. )2002(.حممود حممد، اهلانسي

مؤسسة هنداوي  ، تقنينها وإمكانية حلها: مشكلة العلوم اإلنسانية. )2014(.طريف اخلويل، ميىن
 .القاهرة، للتعليم والثقافة
  :الرسائل اجلامعية
تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس القيم املتضمنة يف كتاب  ).2012(. اويشأبو ش، حممد أمين

  . فلسطني، غزة، جامعة األزهر ،رسالة ماجستري منشورة .لغتنا اجلميلة للصف السابع األساسي بفلسطني
الثانوية  املتغريات املرتبطة مبستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة. )1989(.الرمحن ، عبدالبابطني

 .اململكة العربية السعودية،جامعة امللك سعود، الرياض رسالة ماجستري منشورة،. املطورة يف مدينة الرياض
منط القيادة املدرسية وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة . )1986(.باقازي، عمر أمحد

اململكة العربية  ،، كلية التربية، مكة املكرمةالقرى أم جامعة، رسالة ماجستري منشورة. االبتدائية مبكة املكرمة
 .السعودية

مصادر الضغوط املهنية واالضطرابات السيكوسوماتية لدى مدرسي .  )2008(. سالمي، باهي
  .اجلزائر، جامعة اجلزائر، أطروحة دكتوراه منشورة، االبتدائي واملتوسط والثانوي
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، حنو مهنة التدريس لدى املعلمني مبحافظة غزة ضغوط العمل وعالقتها باإلجتاه. )2003(.نطا، ثابت
 .مصر، جامعة األزهر، رسالة ماجستري

العالقة بني منط االتصال والرضا الوظيفي والكفاية اإلنتاجية ملعلمات املرحلة  .)1413(.سناءاجلعيلي، 
 .العربية السعوديةاململكة  ،، جامعة امللك سعود، الرياضرسالة ماجستري منشورة. الثانوية يف مدينة الرياض

جودة احلياة الوظيفية وأثرها على املستوى األداء الوظيفي ). 2014.(إبراهيم ماضي، امساعيلخليل 
  .مصر، جامعة قناة السويس، كلية التجارة،  أطروحة دكتوراه منشورة. للعاملني

ألداء الوظيفي جودة احلياة الوظيفية وأثرها على املستوى ا. )2014(.إبراهيم ماضي، خليل إمساعيل
  .مصر، جامعة قناة السويس، كلية التجارة، أطروحة دكتوراه غري منشورة. للعاملني

، جودة احلياة الوظيفية وأثرها على مستوى الداء الوظيفي للعاملني. )2014(.ماضي إمساعيل ،خليل
 مصر ، جامعة قناة السويس، أطروحة دكتوراه منشورة

ة الوظيفية لدى معلمي املرحلة األساسية مبحافظات غزة جودة احليا).2015.(حسين، الدحدوح
 .غزة، اجلامعة اإلسالمية، رسالة ماجستري منشورة، وعالقتها مبستوى أدائهم

رسالة ،ضغوط العمل وعالقتها بالوالء التنظيمي يف األجهزة األمنية. )2005(.سعد، الدوسري
  .الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ماجيستري

دور إدارة املعرفة اإلستراتيجية يف تعزيز االستجابة التنافسية للمؤسسة ).2016.(عيشوش، رياض
 .اجلزائر.جامعة حممد خيضر بسكرة، أطروحة دكتوراه منشورة، االقتصادية

مستوى أداء معلمي العلوم يف مرحليت التمكني واالنطالق يف ). 2012(.نايف اخلطيب ،إبراهيمرميا 
 .حمافظات غزة من وجهة نظر املشرفني التربويني ومدراء املدارس واملعلمني أنفسهم يف NSTAضوء معايري 

 . فلسطني، غزة، جامعة األزهر ،رسالة ماجستري منشورة
بيئة العمل الداخلية وأثرها على األداء الوظيفي دراسة على عينة من ). 2013(.بن رمحون، سهام

  .اجلزائر، جامعة حممد خيضر بسكرة،أطروحة دكتوراه منشورة .بكليات ومعاهد جامعة باتنة اإلداريني
 أطروحة .التعليم العام الضغوط النفسية لدى معلمي التربية اخلاصة ومعلمي ).1993(.يمإبراه ،شوقيه •

  .مصر، املنصورة جامعة ،دكتوراه منشورة
ظل الثقافة املخلية  مقومات تنمية كفاءات تسيري املؤسسات التعليمية يف). 2016.(صحراوي، عبد اهللا

، جامعة سطيف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  أطروحة دكتوراه منشورة .ومفاهيم اجلودة الشاملة
  .اجلزائر

املساندة االجتماعية وضغط العمل وعالقة كل منهما برضا املعلم عن  ).1996(.عبد احلميد ،عزت
  .رمص، الزقازيقجامعة ،منشورة أطروحة دكتوراه .عمله
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دور املناخ املدرسي باملدارس املتوسطة احلكومية واألهلية يف توثيق  ). 1993(.العزيز عبد،العسكر
اململكة العربية  ،الرياض، جامعة امللك سعود، لية التربيةك،رسالة ماجستري منشورة .العالقة بني البني واملدرسة

 .السعودية
ة الرضا الوظيفي أدى معلمات الصفوف الثالثالضغوط النفسية وعالقتها ب. )2009.( مروة، عواودة

  .األردن، أربد، جامعة الريموك، رسالة ماجستري منشورة، بعض املتغريات األوىل يف مدينة الناصرة يف ضوء
دور إدارة املعرفة اإلستراتيجية يف تعزيز االستجابة التنافسية للمؤسسة ). 2016.(رياض،عيشوش •

  .اجلزائر، جامعة باتنة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية،ةأطروحة دكتوراه منشور. االقتصادية
العالقة بني الضغوط املهنية والشعور بالوحدة النفسية لدى  .)2000(.سامر حسين يوسف، قيسي

جامعة النجاح  ،رسالة ماجستري ،حمافظات الضفة الغربية بفلسطنيالعاملني مبديريات الشؤون االجتماعية يف 
 .فلسطني.نابلس .الوطنية

اجتاهات املشرفني التربويني واملعلمني حنو اإلدارة املدرسية يف املدارس التابعة  .)1981(.حلمي ،كرمية
 .األردن، التربية، عمان ، اجلامعة األردنية، كليةرسالة ماجستري منشورة. األردنلوكالة الغوث الدولية يف 

جودة حياة العمل كمتغري وسيط يف العالقة بني متغريات ضغوط العمل  .)2013(.علي عقالن، مأمون
 .مصر،جامعة اسيوط،أطروحة دكتوراه غري منشورة،واالحتراق النفسي لدى األطباء

ف التجارية العاملة مصادر ضغط العمل اليت يتعرض هلا العاملون يف املصار.)1991(.العيد داود، نعيم
 . عمان، اجلامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجيستري، يف األردن

•  
  :االت و الدوريات

جودة احلياة الوظيفية جبامعة الباحة دراسة حالة على كلية العلوم .)2016(.الدليمي أمحدبن ، أمحد
 .285- 261 ص ص،  7العدد ، جملة جامعة الباحة، اإلدارية واملالية
النمذجة يف جمال التخطيط التربوي بني النظرية ). 1998.(عيد ديراين، حممد و.مصطفى الكيالين ،أمنار

  .88-65ص ص . جملة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، والتطبيق
جملة علم .للمعلم مهنة التدريس وبعض املتغريات الشخصية ضغوط.)2003(.حممد، األنور

 .162- 148ص ص .7الد،67العدد.النفس
الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والعاملني بكلية التجارة واالقتصاد والعلوم .)1983( .بدر، حامد

 .135-61، ص ص 11السنة  3، العدد جملة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت. السياسية جبامعة الكويت
، الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية . حبوث التسويقالنمذجة باملعادلة البنائية يف). 2016.(حممد، بدوي

 .36- 21 ص ص، 05 العدد
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مصادر الضغوط املهنية وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية واملهنية لدى .)2001(.وسام، بريك
 . 119-89ص ص ، 2الد، 1العدد، جامعة األسكندرية، جملة كلية التربية، معلمي املدارس اخلاصة يف عمان

ضغوط العمل لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي مصادرها واالنفعاالت  .)1988(.لورنسبسطا، 
 .85-39ص، ص )7(العدد  دراسات تربوية. النفسية السلبية املصاحبة هلا

اختبار متغريات الوساطة اإلحصائية يف أمنوذج املعادالت اهليكلية مع .)2017(.بشرى، سعد جاسم
 .472- 453،ص ص  23، الد  98العدد. جامعة بغداد.لعلوم اإلدارية واالقتصاديةجملة ا.تطبيق عملي
دراسات ، علم النفس اإلجيايب اجتاه جديد لدراسة القوى والفضائل اإلنسانية).2010.(معمرية، بشري

 . 158-97، 2العدد،  1الد ،نفسية
، دة احلياة الوظيفية يف اال املهينفلسفة إدارة جو). 2015.(مباركي، و بوحفص.عبد الكرمي، بن خالد

 129 - 117:ص ص.  20العدد، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
منحى : البحوث  اختبار صحة البنية العاملية للمتغريات الكامنة يف. )2011(.تيغزة ، أحممد بوزيان 

 .امللك سعود ، جامعة كلية التربية  مركز حبوث،   حبث علمي حمكَّم .التحليل والتحقق 
بات يف ضوء ومدى دقته قي تقدير الث ة املنطقية ملعامل ألفا كرونباخالبني. )2008(.تيغزة ،أحممد بوزيان

 .53-1ص ص ، ، جامعة امللك سعود مركز البحوث كلية التربية . افتراضات مناذج القيا
شعبة  .عي لتقوميهالفصل ووضع منوذج موضومعلم  حتليل مهام. )1991(.وآخرون امحد فؤاد، حلمي

  .مصر، التربوية املركز القومي للبحوث ،التخطيط التربوي
ارس الثانوية احلكومية يف مصادر الضغوط املهنية اليت تواجه معلمي املد). 2004(.حسنياحللو،غسان 

 .، عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية،عمان،األردندراسات العلوم التربوية .فلسطني
على مستوى تقدير  االضغوط املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية وانعكاسا.)2015(.األحسن، محزة
  .215-188.  صص ،3العدد ، جملة العلوم النفسية والتربوية، الذات لديهم

جملة جامعة . مصادر ضغوط العمل كما يدركها العاملون يف التعليم العايل .)1997(.ماجداخلثيلة، هند 
 .112-85صص  )1(العلوم التربوية و اإلسالمية، 9امللك سعود، م 

مصادر الضغوط لدى املعلمني واملعلمات يف املدارس . )2009(.القمش اخلرابشة، عمر ومصطفى،
-131 ص ص، 2العدد،1الد،جملة جامعة أم القرى للعلوم التربويةالثانوية احلكومية مبحافظة البلقاء يف األردن، 

  وديةاململكة العربية السع، 159
دراسة ميدانية عن املرأة العاملة : االنتماء التنظيمي والرضا عن العمل .)1408(.خطاب، عايدة سيد 

 .64-23، العدد الثالث عشر، جامعة امللك سعود، الرياض ص ص جملة العلوم اإلداريةالسعودية، 
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مديرية التربية  مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي. )2003.(عماد، عبد الفتاح والزغلول ، خليفات
 .  89- 61، 3العدد،جملة العلوم التربوية.حملافظة الكرك وعالقتها ببعض املتغريات

، العدد النمذجة يف العلوم االجتماعية من املفهوم إىل املؤشرات، جملة التدوين. )2018(.، فكروينزاوي
  29- 24،ص ص  10

لالختبارات ملية اة العيالتحقق من البنيف  االستكشايفأمهية التحليل العاملي  .)2015(.مهلل، زينة
 40-32 ص ص، 14 العدد، جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة. النفسية

اإلاك النفسي لدى عينة من املعلمني يف جمال  .)1998(.والربيعة، فهد إبراهيم السيدالسمادوين، 
الد ، العلوم التربوية و الدراسات اإلسالمية جملةاخلدمات اإلنسانية مبدينة الرياض وعالقته ببعض املتغريات، 

 .165-113، ص ص 10
دراسة تنبؤية يف : اإلاك النفسي ملعلمي التربية اخلاصة وتبعاته .)1994(.إبراهيمالسمادوين، السيد 

 .12-62، ص ص 31ع، التربية املعاصرة. ضوء بعض املتغريات الشخصية و املهنية
النفسية لدى املعلمني واملعلمات قي مدارس دولة قطر يف ضوء بعض الضغوط  .)2002(.الطواب، سيد

 .216- 179، ص 22 عددالجملة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، . العوامل الدميوغرافية
أثر طبيعة العمل واخلربة واجلنس ومكان وجود املدرسة يف تقدير فعالية  .)1993(.سالمة، طناش

  . 1العدد،9الد،جملة أحباث الريموك، يف حمافظة إربداملدرسة الثانوية األكادميية 
وبعض مسات وعالقتها باجلنس ومدة األقدمية  الضغوط النفسية .)2000(. متويل براهيمإعباس 

 - 115 ،26، العدد10القاهرة، الد  ،الة املصرية للدراسات النفسية ،املرحلة االبتدائية يالشخصية لدى معلم

125.  
اختبار العالقة بني صراع الدور وغموض الدور و .)1996(.الرحيم  اهللا واملري، عبد ر، عبدالعبد القاد

دراسة : الرضا الوظيفي و الصفات الديوغرافية للمهنيني العاملني يف جمال احلاسوب يف اململكة العربية السعودية
 .338-317، ص ص 2، عدد3، جملد الة العربية للعلوم اإلداريةميدانية، 
  2015سبتمرب  20العدد ،  جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .) 2015(.بد الكرمي بن خالد ع

بالة السعودية  ،بالسكري املرضى السعودينيعند  احلياة نوعية .)2002(.عسكري الشمراين، عبد اهللا
 .168-163 ص ص ،  3العدد  8الد  ،تأهيللإلعاقة وال

داب ، جملة كلية اآل" دراسة ميدانية " ضغوط العمل عند املعلمني  .)2003(.اهللا العمري  عبيد بن عبد
 2العدد  ،والد السادس عشر ، جامعة امللك سعود الرياض ،

الد ، جملة تاريخ العلوم، ايبجودة احلياة وسبل حتقيقها يف ضل علم النفس اإلجي). 2016.(عائشة، عبيد
 .362-352،  6 العدد ،
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دراسة نظرية وتطبيقية يف قطاع املصارف بدولة : متغريات ضغط العمل .)1988(. عسكر، مسري أمحد
 .59- 7، ص ص60، العدد جملة اإلدارة العامة. اإلمارات العربية املتحدة

ملني لضغوط العمل يف بعض املهن مدى تعرض العا .)1988(، أمحد عباسوعبد اهللا عليعسكر، 
 .87- 65ص ص  16، الد  4، العدد جملة العلوم االجتماعية، االجتماعية

جملة العلوم ، قياس نوعية احلياة يف املنظمات املصرفية اخلاصة).1998.(عبد الرمحان املال سعد، زيالعنـ
 57-43،  11العدد ،  4الد، بغداد، االقتصادية واإلدارية

ة نوعية حياة العمل يف منظمات األلفية فلسف). 2007(.سعد خري اهللا الفضل، مسا. سعد، يزالعنـ
 85-68،  45العدد ، 13 المجلد،بغداد، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، الثالثة

مصادر الضغوط يف العمل لدى املدرسني يف املرحلة املتوسطة بدولة .)2000(املشعان  سلطانعويد 
قتها باالضطرابات النفسية اجلسمية، جملة العلوم التربوية، جامعة الكويت ،الد الثامن والعشرون الكويت وعال

 . 96 – 65، العدد األول ، ص ص 
البنية العاملية ملقياس التوجهات املهنية مللتحقي .)2012(.تيغزة ، أحممد بوزيان . عبد الفتاخ، فيصل

  املكتبة الرقمية السعودية، املنهل، العتماد األكادمييبرنامج إعداد املعلمني يف إطار معايري ا
املناخ املدرسي يف اجلامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة  .)1994(، حممد قاسم، القريويت

 .األردن، )5(العدد، جملة مؤتة للبحث والدراسات، التدريس
: الشخصية واألداء الوظيفيالعالقة بني الوالء التنظيمي والصفات  )1987(الرحيم علي عبدقطان، 

، الة العربية لإلدارة. دراسة مقارنة بني العمالة اآلسيوية والعمالة العربية والعمالة السعودية والعمال الغربية
 .32-5السنة احلادية عشرة، العدد الثاين، عمان، األردن، ص ص 

مصادرها واالنفعاالت  :ضغوط العمل لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي.)1988(.بسطا، لورونس
 .85-39ص ص ، 7العدد ، جملة دراسات تربوية. النفسية السلبية املصاحبة هلا

ها مقارنة بضغوط بعض املهن األخرى ويف عالقت ضغوط العمل.)1998(حممد الدسوقي الشافعي 
 . لعدد الثامن واألربعون، الة التربوية ، جامعة الكويت ، الد الثاين عشر ، اباملعتقدات التربوية للمعلمني

جودة احلياة كمنبئ لقلق املستقبل لدى طالب كلية التربية و اآلداب يف  .)2015(. أمحد خدام، حممد •
     49 -33.ص ص ،  10العدد ،جملة جامعة طيبة للعلوم التربوية .جامعة احلدود الشمالية

علم النفس اإلجيايب ماهيته ومنطلقاته النظرية وأفاقة ). 2014.(عبد اجلواد السعيد، حممد
 95-1، 34العدد ، مؤسسة العلوم النفسية العربية،املستقبلية

، أثر جودة احلياة الوظيفية على أداء املوظف العام.)2017(.سالمة اليايف، رندة، بن سعيد العمري، حممد
 . 94 – 65ص ص ، 1العدد ، 13المجلد، الة األردنية يف إدارة األعمال
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التمكني اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لدى معلمي املدارس ). 2008(.البلوى سليمان، حممد
، جامعة مؤتة، رسالة ماجستري منشورة .من وجهة نظرهم العربية السعودية اململكةية يف حمافظة الوجه احلكوم

  .اململكة العربية السعودية
دور رأس املال النفسي كمتغري وسيط يف العالقة بني القيادة ). 2017.(فوزي أمني الربدان، حممد

 .مصر، جامعة مدينة السادات، كلية التجارة، أطروحة دكتوراه منشورة .األصلية واالرتباط بالعمل
اإلدارة  جملةحنو إطار شامل لتفسري ضغوط العمل، وكيفية مواجهتها،  )1992(د، لطفي راشدحمم

 .95- 69، ص ص 75العددالعامة، 
الضغوط النفسية لدى املعلمني وحاجام اإلرشادية ، جملة مركز البحوث ).  1999( حممد، يوسف 

  224- 195، ص )15(التربوية، جامعة قطر، عدد 
مدى رضا هيئة التدريس جبامعة صنعاء باجلمهورية اليمنية على عملهم وحتليل  )1991(، حممداملخلفي

 .247- 246، ص ص 3، العدد الة العربية للتربية. منظم حسب نظرية العاملني هلرزبرج
مصادر الضغوط يف العمل لدى املعلمني الكويتيني وغري الكويتيني يف ). 2000(املشعان،عويد سلطان

  .81-67ص ص ،1العدد ،16الد ،جملة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية، ةاملتوسطاملرحلة 
أمهية التحليل العاملي اإلستكشايف يف التحقق من البنية العاملية لإلختبارات ).2015.(زينة، مهلل

 40-21ص، 14العدد ، دار املنظومة، مركز جيل البحث العلمي، النفسية
ضغوط العمل وعالقتها باإللزام التنظيمي لدى معلمني مدارس  .)2014.(بن علي محود بنت، موزة

  . سلطنة عمان، جامعة نزوى، رسالة ماجستري منشورة، التعليم ما بعد األساسي مبحافظة مسقط
الد ،جملة جامعة دمشق، جودة احلياة لدى طلبة جامعيت دمشق و تشرين.)2012(.علي رغداء ،نعيسة

 .181-145ص ص ، 1العدد ،  28
أمنوذج قيادي مقترح لتحسني جودة احلياة العملية . )2017(.هدى أمحد اخلاليلة، أمنار الكيالين

 .42-25،ص ص  4، العدد 44للمعلمني يف مديرية تربية الزرقاء األوىل، دراسات العلوم التربوية،الد 
سية الثانوية الرضا عن العمل لدى أمناء املكتبات املدر )1994(الرزاق مهشري، عمر ويونس عبد

 .496-463، ص ص 6، العدد جملة العلوم اإلنسانية. احلكومية يف منطقة عمان الكربى
، منهجية النمذجة باملعادلة البنائية وتطبيقاا يف حبوث اإلدارة التعليمية): 2007(ياسر املهدي، اهلنداوي
  .مصر، القاهرة، جامعة عني الشمس، 40 العدد، جملة التربية والتنمية

، 58، العدد  جملة اإلدارة العامةاستراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل،  )1994(نداوي، وفية أمحداهل
 .131-89ص ص 
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مصادر الضغوط املهنية وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية واملهنية لدى ) : " 2001(وسام بريك 
- 89امس والعشرون ، اجلزء األول ، ص ص ، جملة كلية التربية ، العدد اخل" معلمي املدارس اخلاصة يف عمان 

119. 
منهجية النمذجة باملعادلة البنائية وتطبيقاا يف حبوث اإلدارة . )2007(.فتحي اهلنداوي املهدي، ياسر

  41- 9ص ص ،  4العدد، جملة التربية التنمية، التعليمية
  :امللتقيات

وقائع املؤمتر العلمي ، ي والنفسي والطيبنوعية احلياة من املنظور االجتماع ،عز الدين عادل، األشول
 مارس 17- 15.مصر، جامعة الزقازيق ، الثالث لإلمناء النفسي والتربوي للنساء العريب يف ضوء جودة احلياة 

2005 . 
وظائف  يفضوء التغريات املستقبلية  يفمقترح لتطوير النمو املهين  تصور ،عبد العزيز  السيدالبهواشي، 

تكوين (  وطرق التدريس املؤمتر السادس عشر اجلمعية املصرية للمناهج، ارب بعض الدولاملعلم وجت وأدوار
 . 2004يوليو  22-21دار الضيافة جامعة عني مشس  ،)املعلم

مدى إحساس طلبة كلية التربية بالرستاق جبودة احلياة وعالقة ذلك ببعض . كريدي كاظم، العاديل
  2006ديسمرب ، سلطنة عمان، جامعة السلطان قابوس، ياةندوة علم النفس وجودة احل، املتغريات
الضغوط املدرسية وعالقتها بأداء معلمي التكنولوجيا باملرحلة  .الكحلوت ،ونصر .الكحلوت ،مادع

املناهج الفلسطينية الواقع "األساسية العليا، دراسة مقدمة للمؤمتر األول جبامعة األقصى بغزة 
 . 2006افريل . 4. 2.فلسطني.والتطلعات

، دراسة مقدمة للمؤمتر السادس لإلدارة واإلقتصاد. يف ادارة األعمال مناذج البحث.العطويعلي ، عمار
   2011.جامعة كربالء

  :ائق الرمسيةالتقارير والوث
  .وزارة التربية الوطنية):2008(للتربية التوجيهيالقانون 

، النظام التربوي واملناهج التعليمية): 2004(املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربية وحتسني مستواهم
  .اجلزائر

 .، مؤمتر املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنيا، عمان، األردن)2006(وزارة التربية والتعليم، 
وثيقة املستويات املعيارية ملعلم التعليم قبل ، )2009(،اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 .اجلامعي، القاهرة
• Arizona Department of Education  ،)1996( ، Arizona‘s Professional Teacher Standards ،Arizona 

 :مواقع على الشبكة
     مقاالت / موقع الدكتور أمحد إبراهيم خضر / شبكة األلوكة
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http://www.alukah.net/web/khedr/0/55385/#ixzz563ashUVP                          
Khan, R.E. (2010). Developing the Theoretical and Social Framework. Lecture J199.  
Available at                http://www.scribd.com/patrisya123. 
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)2(لحقمال 
  

  الجامعة  التخصص  األستاذ
  جامعة مستغانم  علم النفس المدرسي  قماري محمد.د.أ
  أحمد كمال عبد الوھاب .د.أ
  لبھنساويا

القیاس النفسي 
  جامعة أسیوط  مصر  واإلحصاء المشارك

  علــي مھــدي كاظــم. د.أ
  

قیاس وتقویم نفسـي 
  وتربوي

  جامعة السلطان قابوس
  عمانمسقط 

  جامعة مستغانم  علم النفس المدرسي  مرنیز غفیف.د
القیاس النفسي وتحلیل    بلكرد محمد.د

  جامعة مستغانم  المعطیات

القیاس النفسي وتحلیل   الرحمان بصافي عبد.د
  المعطیات

  جامعة مستغانم
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)3(لحقمال 
1.3.-التحليل العاملي االستكشافي 
 )1(الجدول  -

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5.966 19.887 19.887 5.596 18.653 18.653 3.889 12.963 12.963 

2 4.202 14.006 33.892 3.795 12.649 31.302 3.002 10.008 22.971 

3 3.256 10.855 44.747 2.851 9.503 40.805 2.900 9.665 32.637 

4 2.415 8.049 52.797 1.960 6.532 47.337 2.710 9.033 41.670 

5 2.024 6.745 59.542 1.709 5.695 53.032 2.358 7.861 49.531 

6 1.504 5.014 64.555 1.090 3.635 56.667 2.141 7.137 56.667 

7 .985 3.284 67.839       
8 .929 3.096 70.935       
9 .864 2.879 73.814       
10 .766 2.553 76.367       
11 .705 2.351 78.718       
12 .691 2.303 81.021       
13 .648 2.159 83.180       
14 .561 1.871 85.051       
15 .533 1.777 86.829       
16 .521 1.736 88.565       
17 .414 1.380 89.945       
18 .408 1.359 91.304       
19 .397 1.322 92.626       
20 .334 1.113 93.739       
21 .310 1.033 94.772       
22 .280 .935 95.707       
23 .245 .818 96.525       
24 .207 .691 97.216       
25 .190 .632 97.848       
26 .171 .569 98.417       
27 .151 .504 98.921       
28 .136 .454 99.375       
29 .101 .337 99.713       
30 .086 .287 100.000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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 )2(الجدول  -
 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 

 166. 128. 224. 114. 210. 750. 1ف

 072. 046. 192. 871. 018. 039. 2ف

 856. -037.- 210. -025.- 220. 167. 3ف

 130. 146. 889. 052. 040. 155. 4ف

 -018.- 885. 039. -024.- 014. 195. 5ف

 165. 150. 001. 857. 176. 098. 8ف

 844. 127. 040. 045. -041.- 156. 9ف

 -072.- 252. 882. -068.- 128. 125. 10ف

 221. 079. 101. -034.- 709. 306. 6ف

 071. 103. 136. 065. -105.- 828. 7ف

 149. 790. 049. 058. 076. 190. 11ف

 061. 112. -002.- -009.- 772. 044. 12ف

 290. 303. 008. -050.- 069. 823. 13ف

 -209.- -030.- -034.- 742. 027. 031. 14ف

 818. -080.- 146. -137.- 108. 090. 15ف

 094. 028. -123.- 731. 102. 075. 20ف

 242. 014. -003.- 178. 719. 243. 23ف

 118. 008. 763. 181. 062. 196. 16ف

 147. 771. 032. 105. 031. 310. 17ف

 009. 089. -079.- 081. 816.  18ف

 311. 275. 055. 244. -085.- 804. 19ف

 012. 730. 131. 102. 121. 394. 22ف

 122. -162.- 809. -101.- 243. 076. 21ف

 -033.- 180. -023.- 102. -099.- 806. 24ف

 281. 093. 121. 696. 132. -004.- 25ف

 079. 138. 774. 011. 116. 086. 26ف

 071. 093. 029. 166. 876. 164. 27ف

 -116.- 253. 159. 123. -002.- 682. 28ف

 398. -243.- 736. -150.- 120. 286. 29ف

 -138.- 132. 116. -033.- 685. -095.- 30ف

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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  ى العواملاألوزان االنحدارية لمؤشرات جودة حياة العمل عل -.2.3
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 
19ف ع.ظروف --->   .686 .062 10.977 *** 
13ف ع.ظروف --->   .668 .064 10.389 *** 
24ف ع.ظروف --->   .726 .044 16.517 *** 

1ف ع.ظروف --->   .659 .065 10.120 *** 
28ف ع.ظروف --->   .740 .043 17.403 *** 
27ف م.اإلدارة --->   1.000    
18ف م.اإلدارة --->   1.168 .132 8.854 *** 
12ف م.اإلدارة --->   1.592 .149 10.681 *** 

6ف م.اإلدارة --->   1.364 .142 9.635 *** 
23ف م.اإلدارة --->   1.165 .141 8.239 *** 
30ف م.اإلدارة --->   .993 .117 8.519 *** 

2ف العمل.دوخ.الحیاة --->   1.000    
8ف العمل.دوخ.الحیاة --->   .701 .049 14.447 *** 

14ف العمل.دوخ.الحیاة --->   .997 .065 15.363 *** 
20ف العمل.دوخ.الحیاة --->   .893 .065 13.715 *** 
10ف     1.000 الحوافز ---> 

4ف  *** 12.440 057. 710. الحوافز ---> 
21ف زالحواف --->   .595 .059 10.007 *** 
26ف  *** 19.460 038. 731. الحوافز ---> 
16ف  *** 11.537 059. 682. الحوافز ---> 
29ف  *** 18.680 038. 711. الحوافز ---> 

5ف ع.طبیعة --->   1.000    
11ف ع.طبیعة --->   .786 .053 14.922 *** 
17ف ع.طبیعة --->   1.231 .066 18.715 *** 
22ف ع.بیعةط --->   1.173 .072 16.372 *** 

3ف     1.000 العالقات ---> 
9ف  *** 9.651 102. 985. العالقات ---> 

15ف  *** 9.917 099. 979. العالقات ---> 
7ف ع.ظروف --->   1.000    

25ف العمل.دوخ.الحیاة --->   .706 .071 9.928 *** 
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 .المعدل لجودة حياة العملالعاملي النموذج -.3.3
 

 

 
  

  )جودة حياة العمل(األوزان االنحدارية للنموذج الهرمي .4.3

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
العمل.حیاة.جودة ---> الحوافز  .636 .187 3.404 ***  

العمل.وخارج.داخل.الحیاة العمل.حیاة.جودة --->   1.000     
المدرسیة.دارةاإل العمل.حیاة.جودة --->   .014 .112 .122 .903  

العمل.حیاة.جودة ---> العالقات  .026 .120 .216 .829  
العمل.طبیعة العمل.حیاة.جودة --->   1.444 .439 3.289 .001  

العمل.ظروف العمل.حیاة.جودة --->   .366 .160 2.282 .022  
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  )جودة حياة العمل(لثنائياألوزان االنحدارية للنموذج ا.5.3

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 
14ف العمل.دوخ.الحیاة --->   .134 .704 .191 .849 
20ف العمل.حیاة.جودة --->   1.311 1.309 1.001 .317 
25ف العمل.حیاة.جودة --->   .185 .697 .265 .791 

7ف العمل.حیاة.جودة --->   .500 .905 .553 .580 
19ف العمل.حیاة.جودة --->   .187 .693 .270 .787 
13ف العمل.حیاة.جودة --->   1.148 1.181 .972 .331 
24ف العمل.حیاة.جودة --->   .345 .630 .547 .584 

1ف العمل.حیاة.جودة --->   .124 .686 .180 .857 
28ف العمل.حیاة.جودة --->   .480 .694 .692 .489 

5ف العمل.حیاة.جودة --->   .700 .897 .781 .435 
11ف العمل.حیاة.جودة --->   .045 .517 .088 .930 

8ف العمل.حیاة.جودة --->   .073 .514 .142 .887 
2ف العمل.حیاة.جودة --->   .406 .778 .521 .602 

29ف العمل.حیاة.جودة --->   5.566 4.827 1.153 .249 
16ف العمل.حیاة.جودة --->   7.067 6.132 1.153 .249 
26ف العمل.حیاة.جودة --->   5.695 4.939 1.153 .249 
21ف العمل.حیاة.جودة --->   10.311 9.067 1.137 .255 

4ف العمل.دوخ.الحیاة --->   6.959 6.031 1.154 .249 
10ف العمل.حیاة.جودة --->   7.948 6.889 1.154 .249 
30ف العمل.حیاة.جودة --->   .572 .772 .741 .459 
23ف العمل.حیاة.جودة --->   1.119 1.092 1.024 .306 

6ف العمل.حیاة.جودة --->   .192 .904 .213 .831 
17ف العمل.حیاة.جودة --->   .605 .870 .695 .487 
22ف العمل.حیاة.جودة --->   .589 .890 .662 .508 

3ف العمل.حیاة.جودة --->   4.374 3.861 1.133 .257 
15ف العمل.حیاة.جودة --->   3.401 3.033 1.121 .262 
27ف العمل.حیاة.جودة --->   1.000    
18ف العمل.حیاة.جودة --->   1.052 .982 1.071 .284 
12ف العمل.حیاة.جودة --->   .993 .836 1.187 .235 

9ف العمل.حیاة.جودة --->   3.897 3.460 1.126 .260 
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 )4(لحقمال 
1.4-التحليل العاملي االستكشافي 
  )1(الجدول  -

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5.215 32.596 32.596 4.857 30.355 30.355 3.185 19.903 19.903 

2 2.969 18.558 51.153 2.554 15.961 46.316 2.663 16.646 36.549 

3 1.729 10.804 61.957 1.412 8.822 55.138 2.094 13.085 49.635 

4 1.230 7.687 69.644 .840 5.248 60.387 1.720 10.752 60.387 

5 .800 5.003 74.647       
6 .664 4.152 78.799       
7 .524 3.277 82.076       
8 .490 3.063 85.139       
9 .477 2.980 88.119       
10 .403 2.519 90.638       
11 .328 2.051 92.689       
12 .312 1.951 94.640       
13 .289 1.808 96.448       
14 .226 1.414 97.862       
15 .199 1.245 99.108       
16 .143 .892 100.000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

 )2(الجدول  -
Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

1 2 3 4 

 117. 052. 031. 716. 9ف

 094. 170. -006.- 870. 1ف

 070. 120. 067. 823. 5ف

 166. 098. -004.- 649. 13ف

 192. 192. 036. 778. 16ف

 167. 839. 071. 164. 4ف

 179. 881. 047. 216. 7ف

 143. 621. 171. 133. 11ف

 761. 192. 212. 245. 8ف

 716. 218. 247. 152. 12ف
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 595. 119. 157. 172. 15ف

 144. 060. 825. 071. 3ف

 175. 123. 619. -029.- 10ف

 043. 000. 655. 056. 14ف

 082. 056. 751. 020. 17ف

 205. 117. 656. -009.- 2ف

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

  .على العوامل ضغوط العملرات األوزان االنحدارية لمؤش .2.4
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 
9ف الدور.غموض --->   .844 .063 13.423 *** 

14ف العمل.عبء --->   .903 .100 9.014 *** 
11ف  *** 11.351 068. 775. اإلشراف ---> 
12ف الدور.صراع --->   1.128 .115 9.792 *** 

5ف الدور.غموض --->   .916 .054 16.980 *** 
16ف الدور.غموض --->   .958 .060 15.954 *** 

1ف الدور.غموض --->   1.000    
4ف     1.000 اإلشراف ---> 
7ف  *** 16.273 064. 1.046 اإلشراف ---> 

15ف الدور.صراع --->   1.000    
8ف الدور.صراع --->   1.249 .125 9.997 *** 

17ف العمل.عبء --->   .999 .097 10.302 *** 
3ف العمل.عبء --->   1.144 .102 11.245 *** 
2ف العمل.عبء --->   1.000    

10ف العمل.عبء --->   .954 .108 8.842 *** 
13ف الدور.غموض --->   .699 .060 11.590 *** 
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  .لضغوط العملالمعدل  العاملي النموذج.3.4

  
 

  )ضغوط العمل(األوزان االنحدارية للنموذج الهرمي -4.4

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
الدور.صراع العمل.ضغوط --->   1.609 .347 4.644 *** par_13 

العمل.ضغوط ---> اإلشراف  1.016 .202 5.020 *** par_18 
العمل.عبء العمل.ضغوط --->   .924 .230 4.025 *** par_19 
الدور.غموض العمل.ضغوط --->   1.000     

 

  )ضغوط العمل(الثنائياألوزان االنحدارية للنموذج  -5.4

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 
9ف الدور.غموض --->   .825 .061 13.616 *** 

14ف العمل.عبء --->   -1.463 1.042 -1.403 .160 
11ف  *** 10.641 070. 744. اإلشراف ---> 
12ف الدور.صراع --->   1.017 .123 8.295 *** 

5ف الدور.غموض --->   .892 .052 17.193 *** 
16ف الدور.غموض --->   .880 .060 14.749 *** 

1ف الدور.غموض --->   1.000    
4ف     1.000 اإلشراف ---> 
7ف  *** 13.883 076. 1.057 اإلشراف ---> 

15ف الدور.صراع --->   1.000    
8ف الدور.صراع --->   1.181 .145 8.128 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 
17ف العمل.عبء --->   -1.700 1.229 -1.384 .166 

3ف العمل.عبء --->   -.789 .744 -1.062 .288 
2ف العمل.عبء --->   1.000    

10ف العمل.عبء --->   .172 .338 .508 .611 
13ف الدور.غموض --->   .619 .061 10.151 *** 

1ف العمل.ضغوط --->   .060 .060 .998 .318 
5ف العمل.ضغوط --->   .106 .059 1.807 .071 
9ف العمل.ضغوط --->   .078 .062 1.253 .210 

13ف العمل.ضغوط --->   .063 .057 1.104 .270 
16ف العمل.ضغوط --->   .124 .064 1.951 .051 

4ف العمل.ضغوط --->   .179 .055 3.238 .001 
11ف العمل.ضغوط --->   .218 .056 3.871 *** 

7ف العمل.ضغوط --->   .149 .054 2.783 .005 
15ف العمل.ضغوط --->   .289 .078 3.730 *** 
12ف العمل.ضغوط --->   .438 .073 5.999 *** 

8ف العمل.ضغوط --->   .420 .076 5.536 *** 
2ف العمل.غوطض --->   1.176 .138 8.553 *** 

10ف العمل.ضغوط --->   .968 .107 9.021 *** 
14ف العمل.ضغوط --->   .727 .095 7.681 *** 
17ف العمل.ضغوط --->   .842 .093 9.095 *** 

3ف العمل.ضغوط --->   1.000    

  
 )5(لحقملا 
1.5-التحليل العاملي االستكشافي 
  )1(لجدول ا -

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5.567 37.110 37.110 5.227 34.846 34.846 3.788 25.251 25.251 

2 2.701 18.005 55.115 2.304 15.363 50.209 2.655 17.700 42.951 

3 1.959 13.059 68.174 1.536 10.239 60.447 2.624 17.497 60.447 

4 .748 4.988 73.162       
5 .610 4.066 77.228       
6 .549 3.657 80.885       
7 .496 3.305 84.190       
8 .443 2.955 87.145       
9 .412 2.745 89.890       
10 .329 2.195 92.085       
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11 .314 2.092 94.177       
12 .259 1.724 95.901       
13 .229 1.529 97.430       
14 .212 1.411 98.841       
15 .174 1.159 100.000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

  )2(الجدول  -
  

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

1 2 3 

 201. 128. 861. 1ف

 175. 087. 891. 4ف

 103. 772. 049. 5ف

 720. 132. 138. 6ف

 164. 713. 091. 2ف

 705. 105. 186. 3ف

 173. 105. 832. 7ف

 238. 081. 832. 10ف

 698. 115. 169. 9ف

 134. 666. 136. 8ف

 128. 677. 083. 11ف

 770. 071. 154. 12ف

 166. 063. 839. 13ف

 055. 723. 019. 14ف

 518. 180. 152. 15ف

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
  

  .على العوامل األداءاألوزان االنحدارية لمؤشرات  -2.5
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 
1ف البیداغوجي.المجال --->   1.000    
4ف البیداغوجي.المجال --->   1.034 .048 21.538 *** 
7ف البیداغوجي.المجال --->   .968 .052 18.763 *** 

10ف البیداغوجي.المجال --->   .995 .051 19.408 *** 
13ف البیداغوجي.المجال --->   1.021 .054 18.762 *** 

2ف     1.000 اإلنضباط ---> 
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   Estimate S.E. C.R. P 
5ف  *** 10.963 101. 1.108 اإلنضباط ---> 

14ف  *** 10.095 091. 915. اإلنضباط ---> 
11ف  *** 9.910 100. 995. اإلنضباط ---> 

8ف  *** 9.891 094. 932. اإلنضباط ---> 
3ف التربوي.المجال --->   1.000    
6ف التربوي.المجال --->   1.002 .093 10.763 *** 

15ف التربوي.المجال --->   .690 .084 8.210 *** 
12ف التربوي.المجال --->   .911 .082 11.051 *** 

9ف التربوي.المجال --->   .977 .094 10.422 *** 

  )األداء(األوزان االنحدارية للنموذج الهرمي -.3.5
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
     1.000 األداء ---> اإلنضباط

التربوي.المجال   001. 3.179 518. 1.646 األداء ---> 
البیداغوجي.المجال   *** 3.795 400. 1.519 األداء ---> 

  
  )األداء(الثنائياألوزان االنحدارية للنموذج  -3.5

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
1ف البیداغوجي.المجال --->   1.000     
4ف البیداغوجي.المجال --->   -5.988 9.880 -.606 .544  
7ف غوجيالبیدا.المجال --->   -7.279 11.779 -.618 .537  

10ف البیداغوجي.المجال --->   1.951 2.489 .784 .433  
13ف البیداغوجي.المجال --->   -2.197 4.249 -.517 .605  

2ف      1.000 اإلنضباط ---> 
5ف   *** 11.787 077. 913. اإلنضباط ---> 

14ف   *** 12.834 077. 986. اإلنضباط ---> 
11ف نضباطاإل --->   1.090 .085 12.817 ***  

8ف   *** 10.065 070. 705. اإلنضباط ---> 
3ف التربوي.المجال --->   1.000     
6ف التربوي.المجال --->   .911 .087 10.463 ***  

15ف التربوي.المجال --->   .474 .069 6.835 ***  
12ف التربوي.المجال --->   .936 .085 11.060 ***  

9ف التربوي.الالمج --->   .726 .080 9.062 ***  
13ف      1.000 .األداء ---> 
10ف   *** 14.663 078. 1.140 .األداء ---> 

7ف   *** 14.281 070. 996. .األداء ---> 
4ف   *** 15.988 066. 1.051 .األداء ---> 
1ف   *** 15.476 072. 1.117 .األداء ---> 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
9ف   *** 8.034 054. 434. .األداء ---> 

12ف   *** 8.850 047. 419. .األداء ---> 
15ف   *** 6.904 049. 335. .األداء ---> 

6ف   *** 7.358 053. 390. .األداء ---> 
3ف   *** 9.222 054. 495. .األداء ---> 
8ف   *** 6.701 059. 393. .األداء ---> 

11ف   *** 5.076 061. 307. .األداء ---> 
14ف   *** 3.670 053. 196. .األداء ---> 

5ف   *** 5.401 059. 321. .األداء ---> 
2ف   *** 5.097 060. 304. .األداء ---> 

  
)6(لحقمال 
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  .مباشرةالغير و التأثيرات المباشرة: )7(الملحق
Standardized Regression Weights: ( النموذج المتكامل - النموذج  ) 

Parameter Estimate Lower Upper P 
العمل.حیاة.جودة العمل.ضغوط --->   -.241 -.308 -.166 .002 
العمل.ضغوط ---> األداء  -.255 -.344 -.158 .002 
العمل.حیاة.جودة ---> األداء  .211 .144 .274 .002 
العمل.عبء العمل.ضغوط --->   .610 .553 .668 .002 

الدور.صراع العمل.ضغوط --->   .575 .509 .636 .002 
الدور.غموض العمل.ضغوط --->   .648 .587 .707 .002 

العمل.ضغوط ---> اإلشراف  .573 .510 .628 .003 
المدرسیة.اإلدارة العمل.حیاة.جودة --->   .915 .894 .931 .002 

العمل.حیاة.جودة ---> الحوافز  .520 .459 .583 .002 
العمل.ظروف العمل.حیاة.جودة --->   .852 .830 .876 .002 

العمل.خ.د.الحیاة العمل.حیاة.جودة --->   .822 .785 .856 .003 
 003. 730. 618. 682. األداء ---> اإلنضباط

 003. 799. 704. 755. األداء ---> البیداغوجي
 001. 793. 698. 744. األداء ---> التربوي

العمل.حیاة.ودةج ---> العالقات  .444 .375 .519 .002 
العمل.طبیعة العمل.حیاة.جودة --->   .536 .479 .601 .002 

 

Standardized Direct Effects ( النموذج المتكامل -النموذج  ) 

العمل.ضغوط  العمل.حیاة.جودة   األداء 
العمل.حیاة.جودة  -.212 .000 .000 
 000. 258. 251.- األداء

 742. 000. 000. التربوي
 759. 000. 000. البیداغوجي

 681. 000. 000. اإلنضباط
العمل.طبیعة  .000 .601 .000 
العمل.خ.د.الحیاة  .000 .710 .000 

العمل.ظروف  .000 .970 .000 
 000. 603. 000. الحوافز

المدرسیة.اإلدارة  .000 .798 .000 
 000. 447. 000. العالقات

 000. 000. 574. اإلشراف
الدور.موضغ  .651 .000 .000 

الدور.صراع  .574 .000 .000 
العمل.عبء  .606 .000 .000 
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Standardized Direct Effects - Two Tailed Significance (BC) ( النموذج المتكامل -النموذج) 

العمل.ضغوط  العمل.حیاة.جودة   األداء 
العمل.حیاة.جودة  .002 ... ... 
 ... 002. 002. األداء

 001. ... ... التربوي
 003. ... ... البیداغوجي

 003. ... ... اإلنضباط
العمل.طبیعة  ... .002 ... 
العمل.خ.د.الحیاة  ... .003 ... 

العمل.ظروف  ... .002 ... 
 ... 002. ... الحوافز

المدرسیة.اإلدارة  ... .002 ... 
 ... 002. ... العالقات

 ... ... 003. اإلشراف
الدور.غموض  .002 ... ... 

الدور.صراع  .002 ... ... 
العمل.عبء  .002 ... ... 

 
 

Standardized Indirect Effects ( النموذج المتكامل - النموذج  ) 

العمل.ضغوط  العمل.حیاة.جودة   األداء 
العمل.حیاة.جودة  .000 .000 .000 
 000. 000. 051.- األداء

 000. 157. 228.- التربوي
يالبیداغوج  -.231 .159 .000 
 000. 144. 209.- اإلنضباط

العمل.طبیعة  -.129 .000 .000 
العمل.خ.د.الحیاة  -.198 .000 .000 

العمل.ظروف  -.206 .000 .000 
 000. 000. 126.- الحوافز

المدرسیة.اإلدارة  -.221 .000 .000 
 000. 000. 107.- العالقات

 000. 000. 000. اإلشراف
الدور.غموض  .000 .000 .000 

الدور.صراع  .000 .000 .000 
العمل.عبء  .000 .000 .000 
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Standardized Indirect Effects - Two Tailed Significance (BC) ( النموذج المتكامل -النموذج  ) 

العمل.ضغوط  العمل.حیاة.جودة   األداء 
العمل.حیاة.جودة  ... ... ... 
 ... ... 002. األداء

 ... 002. 003. التربوي
 ... 002. 003. البیداغوجي

 ... 002. 003. اإلنضباط
العمل.طبیعة  .002 ... ... 
العمل.خ.د.الحیاة  .003 ... ... 

العمل.ظروف  .002 ... ... 
 ... ... 002. الحوافز

المدرسیة.اإلدارة  .002 ... ... 
 ... ... 002. العالقات

 ... ... ... اإلشراف
الدور.غموض  ... ... ... 

الدور.صراع  ... ... ... 
العمل.عبء  ... ... ... 

 

 

Standardized Indirect Effects - Upper Bounds (BC) (النموذج المتكامل - النموذج) 

العمل.ضغوط  العمل.حیاة.جودة   األداء 
العمل.حیاة.جودة  .000 .000 .000 
 000. 000. 032.- األداء

 000. 204. 149.- التربوي
 000. 211. 155.- البیداغوجي

 000. 190. 137.- اإلنضباط
العمل.طبیعة  -.092 .000 .000 
العمل.خ.د.الحیاة  -.136 .000 .000 

العمل.ظروف  -.142 .000 .000 
 000. 000. 081.- الحوافز

المدرسیة.اإلدارة  -.154 .000 .000 
 000. 000. 070.- العالقات

 000. 000. 000. اإلشراف
الدور.موضغ  .000 .000 .000 

الدور.صراع  .000 .000 .000 
العمل.عبء  .000 .000 .000 
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Standardized Indirect Effects - Lower Bounds (BC) (النموذج المتكامل - النموذج) 

العمل.ضغوط  العمل.حیاة.جودة   األداء 
العمل.حیاة.جودة  .000 .000 .000 
 000. 000. 076.- األداء

ربويالت  -.296 .108 .000 
 000. 109. 289.- البیداغوجي

 000. 099. 269.- اإلنضباط
العمل.طبیعة  -.168 .000 .000 
العمل.خ.د.الحیاة  -.254 .000 .000 

العمل.ظروف  -.265 .000 .000 
 000. 000. 169.- الحوافز

المدرسیة.اإلدارة  -.284 .000 .000 
 000. 000. 147.- العالقات

رافاإلش  .000 .000 .000 
الدور.غموض  .000 .000 .000 

الدور.صراع  .000 .000 .000 
العمل.عبء  .000 .000 .000 

 
  
  

  حدود الثقة للتأثير الغير مباشر: )8(الملحق
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  النماذج المتكاملة  :)9(الملحق
  الجنس -1
a- )الذكور(: 

  

  
 
b - )اإلناث(:  
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  السن-2
a- )الفئة األولى(: 
  

  
  
b - )الفئة الثانية(: 
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c- )الفئة الثالثة(: 
 

  
  
  
 
d- )الرابعة الفئة(: 
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  األقدمية-3
a- )الفئة األولى(: 
  

  
  
  
b - )الفئة الثانية(: 
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c- )الفئة الثالثة(: 

 
 
d- )الرابعة الفئة(: 
 

 
  
  
  



 المالحق

 

 

  منطقة العمل -4
a- )الفئة األولى(: 
  

  
  
b - )الفئة الثانية(: 
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c- )لثةالفئة الثا(: 

  
  
  التكوين-5
a- )الفئة األولى(: 
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b - )الفئة الثانية(: 

  
 
c- )الفئة الثالثة(: 

  
  

 


