
 

 

 

 

 أد      أمحمذ تٍغزة

  

 



 ـ الفرضٍت ٌىبغً أن تصاغ بلغت واضحت

 ـ الفرضٍت ٌجب أن تكىن مختصرة ومىجزة

 ـ الفرضٍت ٌىبغً أن تحتىي على عالقت 

 .ـ ٌجب أن تكىن الفرضٍت متىافقت مع المعارف القائمت

 .  ـ ٌجب أن تصاغ الفرضٍت بعبارة إخبارٌت غٍر استفهامٍت

 .بٍه المتغٍراثالعالقاث ـ ٌجب أن تقىم الفرضٍت بتفسٍر 
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 الفرضيات التي تعج بها املراجعأنواع 
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 أد      أمحمد تُغزة

 الفرضيات حسب اجتهاد احملاضرأنواع 



 الفرضياتأنواع 
 حسب  

 احملاضراجتهاد 
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 الفرضيات بتفريعاتهاأنواع 
 حسب  

 اجتهاد احملاضر

 



 تقطيعها: حسب اجتهاد احملاضرأنواع الفرضيات 



 تفريع الفرضياث االرتباطيت
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 :الفرضٍاث االرتباطٍت:  ثاوٍا

 (ثوطٍي علَ مجغّرِن)فرضّة ارثباطّة بشّطة   

 

 راث بسٍطت ارتباطٍت فرضٍت  2ـ1ـ2
 (متجهت) االتجاي

 لإلهجاز الدافع بّن مٍجبة ارثباطّة عاللة ثٍجد ـ
ٍح، ومشجٍى وضح، وبجعبّر الطم

 
 ازداد هلما ا

ٍح مشجٍى ارثفع ، لإلهجاز الدافع  . الطم

 الخدمة صوٍات بّن صالبة ارثباطّة عاللة ثٍجد ـ
ي .الٍظّفُ ورضاى للمدرس

 
 ازدادت هلما ا

 مشجٍى اهخفض للمدرس، الخدمة صوٍات
 .لدِي الٍظّفُ الرضا

 المٌارات مجغّر بّن مٍجبة ارثباطّة  عاللة ثٍجد ـ
 .اإلبداعُ الجفنّر ومجغّر االججماعّة

 

  بسٍطت ارتباطٍت فرضٍت 1ـ1ـ2
 (متجهت غٍر) االتجاي عذٌمت

 بّن (ارثباط ٍِجد) ارثباطّة عاللة ثٍجد  ـ
ٍح ومشجٍى لإلهجاز الدافع  .الطم

 للمدرس الخدمة صوٍات بّن ارثباط ٍِجد ـ
 .الٍظّفُ ورضاى

 المٌارات مجغّر بّن ارثباط ٍِجد ـ
 .اإلبداعُ الجفنّر ومجغّر االججماعّة
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 ارتباطٍت مركبتفرضٍت 

  آن فٍ أخري متغُراث بمجمىعت  متغُراث مجمىعت ارتباط  2ـ2ـ2 
 :واحد

 (مخجهت غري) االجتبه ػذميت اسحببؼيت ػالقبث [أوال ]
 الذوس، غمىض الذوس، صشاع :الىظيفي العغػ أبؼبد بني اسحببؼيت ػالقت حىجذ  ـ    

 الىظيفيت الؼالقبث اظؽشاة االششاف سىء ، احلىافض نذسة الذوس، ػبئ
 والشظب السيكىسىمبحيت واألػشاض واالكخئبة القلق :اإلجهبد بأبؼبد

 .الىظيفي
 الخؼبري يف ادلخمثلت االجخمبػي الزكبء مهبساث بني اسحببؼيت ػالقت حىجذ  ـ   

 االجخمبػي، والخؼبري االنفؼبيل، والعبػ االنفؼبليت، واحلسبسيت  االنفؼبيل،
 االبخكبسي الخفكري قذساث وبني االجخمبػي، والعبػ االجخمبػيت واحلسبسيت

 أو  Elaboration واالسخفبظت  واألصبلت وادلشونت الؽالقت يف ادلخمثلت
 .للمشكالث واحلسبسيت الخفبصيل

 (مخجهت) االجتبه راث اسحببؼيت ػالقبث [ثبنيب]
 غىض الذوس، صشاع :الىظيفي العغػ أبؼبد بني  مىجبت ػالقتاسحببؼيت حىجذ  ـ    

 الؼالقبث اظؽشاة اإلششاف سىء ، احلىافض نذسة الذوس، ػبئ الذوس،
 السيكىسىمبحيت واألػشاض واالكخئبة القلق :اإلجهبد بأبؼبد الىظيفيت

 .الىظيفي  ببلشظب سبلبت اسحببؼيت وػالقت
 الذوس،  ػبئ  لذوس ا غمىض الذوس، صشاع :الىظيفيت العغىغ اصدادث كلمب أو  ـ   

  مسخىي اسحفغ ؛ الىظيفيت الؼالقبث اظؽشاة  اإلششاف، سىء ، احلىافض نذسة
   الشظب مسخىي واخنفط  ،السيكىسىمبحيت واألػشاض واالكخئبة القلق

 .الىظيفي
 الزكبء مهبساث  مسخىي بني ومىجبت دالت خؽيت اسحببؼيت ػالقت حىجذ  ـ   

 والعبػ االنفؼبليت، واحلسبسيت  االنفؼبيل، الخؼبري يف ادلخمثلت االجخمبػي
 والعبػ  االجخمبػيت، واحلسبسيت االجخمبػي، والخؼبري االنفؼبيل،

 الؽالقت، يف ادلخمثلت االبخكبسي الخفكري قذساث مسخىي وبني االجخمبػي؛
 .للمشكالث واحلسبسيت  ،Elaboration  واالسخفبظت  واألصبلت، وادلشونت،

  الخؼبري) السخت االجخمبػي الزكبء مهبساث  مسخىي  اصديبد أن حبيث
 االجخمبػي، والخؼبري االنفؼبيل، والعبػ االنفؼبليت، واحلسبسيت االنفؼبيل،

 قذساث مسخىي ببسحفبع يشحبػ (االجخمبػي والعبػ االجخمبػيت، واحلسبسيت
 واالسخفبظت، واألصبلت، وادلشونت، الؽالقت،) اخلمست االبخكبسي الخفكري

 .(للمشكالث واحلسبسيت
 

 بمجمىعت جهت مه متغُر بُه ارتباطُت عالقاث 1ـ2ـ2•
 :أخري جهت مه متغُراث

 

 (مخجهت غري) االجتبه ػذميت اسحببؼيت ػالقبث [أوال ]

 وبني  االجخمبػيت، ادلهبساث مخغري بني اسحببؼيت ػالقت حىجذ ـ
 يف ادلخمثلت اإلبذاػي الخفكري قذساث أو مخغرياث

 ( Elaboration) واالسخفبظت  واألصبلت وادلشونت الؽالقت
 .للمشكالث واحلسبسيت الخفبصيل أو

  Organization  الخنظيم حجم بني اسحببؼيت ػالقت حىجذ  ـ
 ودسجت الشكليت ودسجت السلؽت هشميت دسجت وبني

 .فيهب ادلشبسكت ودسجت الخخصص

 (مخجهت) االجتبه راث اسحببؼيت ػالقبث [ثبنيب]

 ادلهبساث مخغري بني مىجبت اسحببؼيت ػالقت حىجذ  ـ
 الخفكري قذساث أو مخغرياث وبني  االجخمبػيت،

  واألصبلت وادلشونت الؽالقت يف ادلخمثلت اإلبذاػي
 واحلسبسيت الخفبصيل أو ( Elaboration) واالسخفبظت

 .للمشكالث

 دسجت  اسحفؼج   Organization  الخنظيم حجم  اصداد كلمب  ـ
    واخنفعج فيهب الخخصص ودسجت السلؽت هشميت

 .فيهب ادلشبسكت ودسجت الشكليت دسجت
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 :فرضيت العالقاث غري املباشرة
و moderatingوالمعدلة ، mediatingالٍصّطّة

 
 الجفاعلّةا
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 :فرضيت سببيت أو عليت
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 :  فرضيت سببيت أو عليت
و العلّة   : خامشا 

 
و عاللات صببّة ثوصثلم الجُ ) الفرضّات الشببّة ا

 
 (صراخة علَ عاللة ا

 
 

 المساراث أو المسار ذاث سببُت فرضُت  2ـ5
 العالقاث)  والتأثر التأثُر المتبادلت السببُت

 :(المتبادلت العلُت
 

تىطىٌ علً  )فرضُت سببُت بسُطت [   أ]  •
 (متغُرَه

 بدورى  العدواهُ الشلٍك و العدواهُ الشلٍك إلَ ِؤدي اإلخباط  ـ  
 .اإلخباط من مزِد إلَ ِؤدي

 
 فرضُت سببُت مركبت أو متعددة المتغُراث[  ب] •

 ، واالثجاًات المعوٍِة، الروح بّن مجبادلة صببّة عاللات ثٍجد ـ
 وبّن جٌة، من الجدرِس مدّط فُ المعلمّن لدى  وااللجزام
ًداف مع والجماًُ الجعلّمُ الرضا

 
 جٌة من المدرصة، ا

خرى؛
 
ن بدّح ا

 
  وااللجزام ، واالثجاًات المعوٍِة، الروح  ا

ًداف مع والجماًُ الٍظّفُ الرضا  فُ ثؤخر المدرس لدى
 
 ا

ًداف مع الجماًُ مجغّري  فإن الٍلت ذات وفُ المدرصة،
 
 ا

 المعوٍِة الروح علَ ِؤخران الجعلّمُ والرضا المدرصة،
 .المٌوُ والجزامٌم الٍظّفّة، اثجاًاثٌم وعلَ للمعلمّن،

 
 
 

 

 المساراث أو المسار ذاث سببُت فرضُت 1ـ5
 :االتجاي الىحُدة السببُت

 علً تىطىٌ) بسُطت سببُت فرضُت [  أ  ]
 ( متغُرَه

 علَ الزوجّة الكرارات اثخاذ فُ الجطرف مدى ِؤخر ـ
 .الزواجُ  الجٍافق درجات

و الجدرِب  ِؤدي  ـ
 
داء مشجٍى ارثفاع  إلَ  المران ا

 
 .اال

 المتغُراث متعددة أو مركبت سببُت فرضُت [ ب ]

صرة الدكافُ المشجٍى ِؤخر ـ 
 
خّرا لال

 
 علَ مٍجبا ثا

بعاد مشجٍِات
 
 بعد فُ المجمدلة  الدّاة معوَ ا

ًداف
 
 بعد بالدّاة، اإلِجابُ الجعلق بعد الدّاة، ا

 بعد الٍجٍدي، الدراء بعد ، الٍجداهُ الجدكق
 .الٍجٍدي الرضا الدّاة،وبعد هٍعّة
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 مه فسٍفساء الفرضٍاث إلى الىمىرج



 عملياأنواع النماذج 
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 الىمىذج العاملٍ األحادٌ البعد



ٍهّدي ٍِضح البوّة   Burnoutالدالخّة لمفٌٍم االخجراق الوفشُ  العاملّةهمٍذج عاملُ ث
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ومىذج عاملٍ مه الدرجت األولً 
 (غُر هرمٍ)

ومىذج عاملٍ مه الدرجت 
 (هرمٍومىذج عاملٍ )الثاوُت
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 املسار يبني العالقاث بني العوامل غري الكامنتمنوذج حتليل 
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 منوذج حتليل املساراث يبني عالقت التمرين والتحمل باملرض
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 بنائي يبني العالقات بني املتغريات أو العوامل الكامنةمنوذج 
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