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:املقدمة .1

األغلب من متغير مستقل بأبعاده الفرعية املختلفة يؤثر على متغير تابع بأبعاده الفرعية املختلفة دون أي تأثير يتكون أنموذج الدراسة السببية على  

لباحثون  منظم من متغيرات أخرى )مصطلحات املتغير التابع واملستقل تستخدم غالبا بالبحوث التجريبية حيث يتوفر دقة عالية بتحدديهما ولكن لجأ ا 

تخدامهما كما هو دارج في الكثير من البحوث العلمية العربية وعادة ما يتم اإلستعاضة عنهما في دراسات نمذجة املعادالت البنائية  في هذه الدراسة إلس

 
 
ما استدعى هذه االفتراضات يشوبها عدم دقة وبالتالي ضعف في النتائج، م بالبناء الخارجي الكامن )املستقل( والبناء الداخلي الكامن )التابع (، ولكن فعليا

 
 
املتغير التربيعي    تدخل منطقي للمساعدة في تفسير هذه العالقة، وأكثر األمثلة الشائعة لذلك هما الوسيط واملعدل موضوع الدراسة الحالية وهناك أيضا

ولن يسلط   .  SMART-PLSامتري مثل  في حال كانت العالقة غير خطية بين املتغير املستقل والتابع والتطبق بوضوح إال في برامج التحليل االحصائي الالبر 
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 :امللخص

تأثيرات املتغيرات الوسيطة واملعدلة ومعرفة الحاالت التي يستفاد منها  تهدف هذه الدراسة إلى توفير تمييز يعزز إمكانية التفرقة بين  

الذي  الثالث  املتغير  الكشف عن ماهية  العلمي، يستوجب  البحث  إطار مفاهيمي واضح لخطوات  املقارن لطرح  الوصفي  املنهج  من خالل 

واستكشاف اآلثار القوية للمتغيرات املعدلة والوسيطة. إن يدخل على العالقة التقليدية املقتصرة على متغيرين فقط هما التابع واملستقل، 

غياب تحديد واضح  للمتغيرات املعدلة والوسيطة في نماذج األعمال يمثل الفجوة البحثية للدراسة وأحد أهم اسباب عدم قابلية التطابق 

سؤال   صياغة  تمت  الرصينة.  السابقة  الدراسات  أو  املثبتة  النظريات  مع  األعمال  تأثيرات  لنماذج  بين  فروقات  يوجد  هل  كالتالي:  البحث 

 . املتغيرات الوسيطة واملعدلة

ويخلص البحث إلى أن طبيعة املشاكل اإلدارية والنفسية والتربوية املعقدة يمكن اكتشافها والتعامل معها بطريقة أكثر شفافية ودقة 

ببية. وأن املتغيرات املعدلة تصف الحالة التي تكون فيها العالقة بين  لى العالقة البحثية السإ من خالل إضافة املتغيرات املعدلة والوسيطة  

 أ  ،املستقل والتابع غير ثابتة
 
الوساطة فتحدث عندما يفسر متغير ثالث العالقة بين    ي مسؤوال عن وجود الالتجانس في املتغير التابع، أما 

لها. املفاهيمي  الدعم  ويعتبر  العالقة  طبيعة  ويحكم  والتابع  العمل   املستقل  نظريات  نطاق  تعمل على توسيع  والوسيطة  املعدلة  املتغيرات 

ع. السائدة وتمكن الباحثين من اإلجابة عن اإلستفسارات البحثية املتعلقة بـ "متى" و"كيف" و"ملاذا" توجد عالقة خاصة بين املستقل والتاب

  ة.طية والسببية املستقبلية في العلوم االدارية والنفسية والتربويوبذلك، فإن هذه الدراسة تنطوي على تأثيرات متعددة في الدراسات االرتبا

 .املتغير الوسيط؛ املتغير املعدل؛ البحث العلميالكلمات املفتاحية: 
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فتراض البحث واملنهجية، يليها  ا عليه الضوء في هذه الدراسة. يتكون البحث من مقدمة توضيحية يليها اإلطار العام ملشكلة الدراسة واألهمية وسؤال و 

 توصيات.خطوات البحث العلمي. وتتضمن الخاتمة أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وما انتهى إليه من 

 : مشكلة البحث  . 1.1

األبحاث   األحيان في  الكثير من  تأثيرهم في  الوسيطة واملعدلة وتجاهل  املتغيرات  بين  الفروقات  البحث في وجود جدل واسع حول  التي  تبرز مشكلة 

ط هذا فتقارها إلى توضيح شامل لهذين املفهومين حيث تقتصر فقط على تطبيق أحدهما دون التطرق الدقيق إلى إسقاا تكتب باللغة العربية ناهيك عن 

ييز يعزز  التطبيق على كل خطوة من خطوات البحث العلمي التي تستدعي تبرير وجود الوسيط أو املعدل أو كالهما. يهدف هذا البحث إلى الوصول إلى تم

 من إمكانية التفرقة الفعالة بين تأثيرات املتغيرات الوسيطة واملعدلة ومعرفة الحاالت التي يستفاد منها.

: همية البحث أ . 2.1

 
 
على قدر كبير من    تظهر أهمية البحث مع تزايد االهتمام بتحديد أنواع املتغيرات لتعزيز مخرجات البحث العلمي باإلضافة لكونها تعالج موضوعا

بل الباحثين األهمية واملتمثل بوضوح خطوات استخدام التحليل اإلحصائي الستخالص النتائج بدقة مما له األثر اإليجابي في فهم املوضوع ببساطة، من ق

األكاديمية، وبالتالي حل املشكالت   املستويات  العلمي بمختلف  البحث  املستفيدة من مخرجات  اعلية عالية، ولتوفير توضيح ممتد بف  اإلداريةوالجهات 

 ومكمل للدراسات التي أجريت في هذا املجال.

 فتراض البحث:  امنهجية وسؤال و  . 3.1

غير املعدل  استخدم الباحثون  املنهج الوصفي القائم على املقارنة والتحليل االستقرائي لخطوات البحث العلمي لتبرير وجود املتغير الوسيط أو املت

سية والتربوية. وبناء والنف  اإلداريةأو كالهما. وتمت صياغة سؤال البحث كالتالي: هل يوجد فروقات بين تأثيرات املتغيرات الوسيطة واملعدلة في العلوم  

 والنفسية والتربوية. اإلداريةعليه تمت صياغة االفتراض كما يلي : يوجد فروقات بين تأثيرات املتغيرات الوسيطة واملعدلة في العلوم 

 الدراسات السابقة: . 4.1

( الدراسات السابقة التي 1)  واملستقل ويوضح الجدول لى املتغير التابع  إ ضافة إ معدل   وأ شارت العديد من الدراسات السابقة لوجود متغير وسيط  أ 

 ليها في هذه الدراسة واملجاالت التي طبقت بها.   إ تم الرجوع 

 معدل(  و أ(: الدراسات السابقة )متغير وسيط 1جدول )

 املجال  معدل  وسيط  املتغيرات  الدراسات السابقة 

(Alea, Ali, & Ali, 2021)   ، الذاتي  )التعالي  ،  القيم  الذاتي  التعزيز 

 الحفظ( 
العلوم النفسية   ✓ ✓

 والسلوكية 

(Nugroho, Arif, & Halik, 2021)  املخاطر النظامية 

 والربحية 

 

✓ 

 واملالية  اإلدارية 

(Pothisiri, Prasitsiriphon, Saikia, & Aekplakorn, 2021)  الصحة والعلوم    ✓ السلوكيات املتعلقة بالصحة

 االجتماعية 

(Ren & Li, 2020)   العلوم التربوية  ✓ ✓ الدعم االجتماعي املدرك 

(Kim & Qu, 2019) 
 

 الصحية  اإلدارة  ✓ االحتراق الوظيفي 

 ✓  الذكاء العاطفي 

(Razak, Kasim, & Harun, 2018) 
 

 اإلدارية العلوم  ✓  النوع االجتماعي

(Abdollahi, Hosseinian, Panahipour, Najafi, & Soheili, 
2019) 

 اإلدارية العلوم  ✓  الذكاء العاطفي 

(Yenkey, 2018) 
 

 اإلدارية العلوم  ✓  العالقات االجتماعية 

 ((Omar, Kassim, Nazri, & Sidek, 2018)). 
 

 اإلدارية العلوم  ✓  السمات الشخصية 

(Malik, Hairuddin, & Shuib, 2018) 
 

 اإلدارية العلوم  ✓  الخبرة 

 اإلطار النظري:  .2

 خطوات البحث العلمي:   . 1.2

امل للمتغيرين  البحثية  للمشكلة  العام  اإلطار  تحديد  بكيفية  تتمثل  األولى  الخطوة  يلي:  كما  هي  الدراسة  في  املتبعة  العلمي  البحث  عدل خطوات 

ل والوسيط تليها الخطوة الثالثة التي تركز على أهمية  والوسيط، وتناقش الخطوة الثانية التحديد الدقيق ملشكلة البحث وسؤال البحث للمتغيرين املعد



 مفلح وآخرون                                                                                     البحث العلمي بوجود املتغيرات الوسيطة أو املعدلة في العلوم اإلدارية والنفسية والتربويةخطوات  

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 268-277 
 270 

 

ير كل من البحث عند إضافة كل من املتغيرين املعدل والوسيط، أما الخطوة الرابعة فتتضمن اإلطار النظري وطريقة رسم نموذج الدراسة وتصنيفات تأث

 
 
 سب لكل من املعدل والوسيط.الخطوة الخامسة التي تناقش التحليل اإلحصائي املنا الوسيط واملعدل وأخيرا

   : الخطوة األولى: كيفية تحديد اإلطار العام للمشكلة البحثية للمتغيرين املعدل والوسيط •

 
ا
  وتمثل الخطوة األولى في البحث العلمي حجر األساس للتفرقة في الشعور واإلحساس باملشكلة وهي املالحظة. ولكن يجب التمييز بين املتغير  : املالحظة:أوال

 
 
(  Bougie & Sekaran, 2016ومن ثم التطرق إلى الفروقات بين املعدل والوسيط في اإلحساس باملشكلة من خالل املالحظات التالية: )  املعدل واملستقل أوال

في : جوده البرامج التدريبية التي يتلقاها العامل   الحظ مدير املوارد البشرية أن رغبة العاملين في تعلم طرق جديدة لتحسين أدائهم تتأثر   املالحظة األولى: 

 
 
 .ومعدل حاجته الشخصية للتطور وظيفيا

بجوده البرامج التدريبية التي  ال تتأثر بنفس املستوى الحظ مدير املوارد البشرية أن رغبة العاملين في تعلم طرق جديدة لتحسين أدائهم  ملالحظة الثانية:ا

 
 
التدريب هم فقط من لديهم الرغبة في التعلم من خالل    يتلقاها العامل بل تعتمد على حاجته الشخصية للتطور: الذين لديهم حاجة عالية للتطور وظيفيا

 املتخصص. 

ي رغبة العاملين في في كال املثالين لدينا نفس املتغيرات في الحالة األولى برامج التدريب والحاجة العالية للتطور هما املتغيرات املستقلة والتي تؤثر ف

ل الذي يؤثر في رغبة العاملين في تعلم طرق جديدة ن جودة البرامج التدريبة هي املتغير املستقإتعلم طرق جديدة لتحسين أدائهم أما في الحالة الثانية ف

 الجتماعي.  لتحسين أدائهم لكن هذه العالقة مشروطه بوجود املعدل وهو في هذا املثال حاجة العامل إلى التطور لتحقيق الذات وتحسين وضعه املادي وا 

 ولكن الهدف الرئيس لهذا البحث هو التفرقة بين املعدل والوسيط، فكيف نميز بين
 
مما يسبب   هما في هذا السياق، يظهر عادة املتغير املعدل أوال

 
 
   اللبس أحيانا

 
في الفقرات السابقة، أما بالنسبة للوسيط فال يالحظ إال بعدما يبدأ تأثير   بينه وبين املتغير املستقل أي بنفس الفترة الزمنية ويظهر هذا جليا

دائهم تتأثر بجوده  املتغير املستقل على املتغير التابع، وللتوضيح تطرق الباحثين إلى املثال التالي: نجد أن رغبة العاملين في تعلم طرق جديدة لتحسين أ 

 البرامج التدريبية التي يتلقاها العامل ومعد
 
ومن خالل اكتساب مهارات متعددة وجديدة تساعده في حل املشكالت،    ل حاجته الشخصية للتطور وظيفيا

ويظهر   1tبعدما بدأ برنامج التدريب في الزمن  t2وهنا نجد أن هذه املهارات املتعددة والجديدة هي نتيجة جودة البرامج التدريبية وبدأت بالظهور في الوقت 

 .  3tك على تحسين أداء العاملين في الوقت تأثرهم املشترك بعد ذل

 التحديد الدقيق ملشكله البحث وسؤال البحث للمتغيرين املعدل والوسيط:   : الخطوة الثانية •

 
 
(، ويعد  Wiener, Saunders, & Marabelli, 2020نها حالة وجود فجوة بين الوضع الحالي وبين الحالة املرغوب بها )أب تعرف مشكلة البحث عموما

 
 
  وجود متغير معدل أو وسيط محفزا

 
  قويا

 
بين املتغيرات مدار البحث، ويمكن  على تقليص هذه الفجوة وجعل عالقة السبب واألثر واملشكلة أكثر تحديدا

ب عدم  كوسيلة الحتساالتعبير عن مشكلة الدراسة بجملة دقيقة واضحة أو سؤال يطرحه الباحثين. ويصاغ عادة سؤال البحث في حالة وجود معدل  

بين من لديهم حاجة عالية للتطور الوظيفي ومن ليس    -، ومن األمثلة على أسئلة البحث في مثل هذه الحالة: متى تؤثر جودة البرامج التدريبية  التجانس

أما بالنسبة للمتغير الوسيط فإن دوره    ( Memon et al, 2019وعادة يتم السؤال بوجود املتغير املعدل بـ متى )  على تحسين أداء العاملين.  -لديهم حاجة  

، هل هذا املتغير املستقل وحده يؤثر في املتغير التابع أم أن هناك متغيرات أخرى كشف العالقة الحقيقية بين املتغير املستقل واملتغير التابعيتمثل في  

املين عند تلقيهم برامج تدريبية جيدة على تحسين األداء؟ أي أننا تؤثر؟ لذلك يمكن صياغة سؤال البحث كالتالي: هل تؤثر املهارات املكتسبة من قبل الع

للعاملين موجودة لكننا غير متأكدين كيف تعمل ه األداء  التدريبية وبين تحسين  البرامج  بين جودة  العالقة  بان  النظرية نعلم  الناحية  العالقة  من  ذه 

األ  التدريبية تحسين  البرامج  إلى ءدا والباحث ينوي شرح كيف تحقق جودة  بـ هل؟ باإلضافة  أعاله  الوسيط كما ورد  املتغير  السؤال بوجود  يتم  ، وعادة 

 ( Namazi & Namazi, 2016التساؤالت ملاذا وكيف .)

 
 
  من إضافة متغير وسيط أو معدل فقط إلى العالقة التقليدية بين املتغير املستقل والتابع،   وتتطلب بعض الدراسات التطرق إلى عالقات أكثر تعقيدا

 
 
 ويمكن صياغة سؤال البحث في هذه الحالة كالتالي:  حيث تتعدى ذلك إلى إضافة ودمج متغير وسيط ومعدل معا

 كيف تؤثر املهارات املكتسبة من قبل العاملين عند تلقيهم برامج تدريبية جيدة على تحسين أداء من لديهم حاجة عالية للتطور الوظيفي؟   .1

البرامج التدريبية بين من لديهم حاجة عالية للتطور الوظيفي ومن ليس لديهم حاجة عند اكتسابهم مهارات متعددة وجديدة  ملاذا يختلف تأثير جودة   .2

 على تحسين أداءهم؟

 تحديد أهمية البحث: تبرز أهمية البحث الذي يتعدى لوجود متغير وسيط أو معدل في النواحي التالية:   : الخطوة الثالثة •

يقر اختيار املتغير املعدل بتنوع السلوك اإلنساني من حيث النوع االجتماعي الخبرات والعالقات والسمات، ومن   اإلقرار بتنوع السلوك اإلنساني: .1

 من البحوث املنشورة:األمثلة على املعدل في الكثير 

 ( Razak et al, 2018النوع االجتماعي ) •

 ( Abdollahi et al, 2019الذكاء العاطفي ) •

 ( Yenkey, 2018العالقات االجتماعية ) •



 مفلح وآخرون                                                                                     البحث العلمي بوجود املتغيرات الوسيطة أو املعدلة في العلوم اإلدارية والنفسية والتربويةخطوات  

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 268-277 
 271 

 

 ( Malik et al, 2018الخبرة ) •

 (.Omar et al, 2018والسمات الشخصية ) •

إذا كان  تعميم النتائج:   .2 املعدل طريقة الختبار ما  الدقة يوفر تحليل  بين  التوازن  املختلفة، مما يزيد من  التصنيفات  للتدخل تأثيرات مشابهة عبر 

 والثقة في مجتمع وعينة البحث. 

على النقيض من قابلية التعميم، من املهم تحديد التصنيفات التي يكون للتدّخل تأثيرها األكبر أو عدم وجود تأثيرات. يمكن    خصوصية التأثيرات:  .3

 بعد ذلك استخدام هذه املعلومات الستهداف هذه التصنيفات للتدخل بشكل تفصيلي ودقيق. 

   تحسين القياس: .4
 
   أحيانا

 
   نجد منطقيا

 
أثر واضح من املتغير املستقل على املتغير التابع وال يتم إثباته من خالل اختبار الفروض، مما يظهر    ونظريا

 
 
عدم قياس متغير وسيط لضبط هذه العالقة، أو متغير معدل يحقق موثوقية جيدة إلى حد معقول مثل العمر والجنس   وجود عامل خفي سببه مثال

 والعرق. 

 إذا تم إثبات تأثير املعدل، فقد تعتمد قرارات أخرى للتصنيفات التي حققت نجاح  تداعيات تحسين عملية القياس: .5
 
فيها وتطوير تدخل جديد    ا

ئمة على  للتصنيفات األخرى. على سبيل املثال، قد يكون من الواقعي تقديم برامج تدريبية مختلفة للعاملين ذوي الحاجات األقل للتطور الوظيفي قا

 ( Jo, Stuart, MacKinnon, & Vinokur, 2011عية )التحفيز ورفع مقومات الداف

 نموذج الدراسة وتصنيفات تأثير كل من الوسيط واملعدل والفرضيات:  :الخطوة الرابعة •

املسار   إعداد خريطة  أو معدلة من خالل  أو وسيطة  تابعة  أو  أكانت مستقلة  املتغيرات سواء  يجب تمثيل جميع  الدراسة:  نموذج  تمثيل  طريقة 

 (:  2( ،انظر الجدول )Sekaran & Bougie) (Fritz & Arthur, 2017, 2019كأسلوب علمي دقيق لتوليد االفتراضات عن أسباب املشاكل املحتملة  )

 (: طريقة تمثيل نموذج الدراسة حسب نوع املتغير 2جدول )

 الداللة  نوع املتغير وشكله الهندس ي  الرقم 

 املستطيل    -املتغير املستقل  1

 

يعبر عن الدور املتواصل للتأثير على  

 املتغير التابع. 
فيها   املستطيل املدور الحواف   - املتغير التابع  2 يظهر  التي  النهاية  نقطة  يمثل 

 
 
                .األثر واضحا

التأثير   متوازي املستطيالت   - املتغير الوسيط  3 في عملية  املتغير  يمثل دخول 

 .على التابع

يمثل خطوة تشعب وفرز ضمن أكثر   املعين   - املعدل  4

 . من خيار

 (: 1وعليه يتم بناء النموذج مثال الدراسة الحالية كما في الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة مسار املتغيرات  -نموذج الدراسة :(1شكل )

 من عمل الباحثين املصدر: 
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 ME   المكتسبة المهارات

β2 
β3 

β1 

التدريب جودة برامج Y X  تحسين األداء  

 التأثيرات املتعلقة بكل من املتغير الوسيط واملعدل: 

 ,Hair Jr, Hultيمكن صياغة الفرضيات الصفرية املتعلقة باملتغير الوسيط في مثالنا البحثي مدعمة باملعادالت الرياضية )     أنواع تأثيرات الوسيط: .1

Ringle, & Sarstedt, 2021( والنموذج التوضيحي رقم )2) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (: نموذج توضيحي بسيط لعالقات املتغير الوسيط2شكل )
من عمل الباحثين املصدر: 

 (.3ويتم تصنيف تأثيرات املتغير الوسيط بناء  على الثقة )املعنوية( التي تحققها معامالت املتغيرات محور الدراسة واملوضحة بالشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تأثيرات املتغير الوسيط بناءا على الثقة )املعنوية( التي تحققها معامالت املتغيرات 3شكل )
Hair Jr، J. F.، Hult، G. T. M.، Ringle، C.، & Sarstedt، M. (2016).A primer on partial least squares  structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.  

 

( للمهارات املكتسبة من قبل العامل في العالقة بين جودة البرامج  α≥0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  )0H) :الفرضية الرئيسية 

 وتتكون الفرضية الرئيسة من مجموعة من الفرضيات الفرعية التالية: ، أداء العاملينالتدريبية وتحسين 

 direct effectاألثر املباشر     

01H  .ال يوجد اثر لجودة البرامج التدريبية على تحسين أداء العاملين في املنظمة 
Yd = I1 + β1X + e1 

 indirect effectاألثر غير املباشر    

02H  يوجد أثر لجودة البرامج التدريبية على املهارات املكتسبة لدى العاملين ال 
Yid1 =ME = I2 +β2 X + e2 

03H ال يوجد أثر للمهارات املكتسبة من قبل العاملين على تحسين أدائهم في املنظمة 
Yid2 = I3 + β3 ME + e3 

:األثر الكلي   

0H   أثر ذو داللة إحصائية عند التدريبية  α≤  0.05مستوى معنوية )ال يوجد  البرامج  بين جودة  العالقة  العامل في  املكتسبة من قبل  للمهارات   )

 وتحسين أداء العاملين: 
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 YT= Yid1+ Yid2= I2 +β2 X + e2+ I3 + β3 ME + e3       

 YT=( I2 + I3( +) β3 ME + β2 X( +)e2 +e3 

 

:  I1،I2،I3،I4: املعامالت االنحدارية الغيرمعيارية والتي تساعد على معرفة أي من املتغيرات أكثر أهمية في شرح التباين في تحسين األداء.  β1، β2، β3حيث:  

 املعيارية.: األخطاء 4e1،e2،e3،e)تحسين األداء( عند تمثيل املعادلة على الرسم البياني.  Yثوابت نقاط القطع مع املحور الصادي  

يمكن صياغة الفرضيات الصفرية املتعلقة باملتغير املعدل في مثالنا البحثي مدعمة باملعادالت الرياضية والنموذج التوضيحي  أنواع تأثيرات املعدل:   .2

 ( 4رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نموذج توضيحي بسيط لعالقات املعدل 4شكل )

 من عمل الباحثين  املصدر:

 
 
 . (5تصنيف تأثيرات املتغير املعدل بناء  على الثقة )املعنوية( التي تحققها معامالت املتغيرات محور الدراسة موضحة بالشكل ) ويتم أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: تأثيرات املتغير املعدل بناءا على الثقة )املعنوية( التي تحققها معامالت املتغيرات5شكل )
 . ""البواقي املعيارية لالنحدار كمؤشرات ملدى التفاعل"" كمستقل ثالث. 3.  املعدل كمتغير مستقل 2. املستقل األساس ي 1*التعامدية تعني معاملة التالي كمتغيرات مستقلة مؤثرة على التابع:  

 **طريقة املرحلتين: 

 استحداث األثر املشترك  LVSما يسمى ب درجات املتغيرات الكامنة  املرحلة األولى: تقدير التأثيرات الرئيسة بدون تفاعل أي قياس أثر املستقل على حده واملعدل على حدة، كالهما كمتغيرات مستقلة. وحساب  

 ادي العنصر يستخدم لقياس مدى التفاعل. لكال املتغيرات املستقل واملعدل كمقياس أح  LVSاملرحلة الثانية: يتم ضرب 

Hair Jr ،J. F. ،Hult ،G. T. M. ،Ringle ،C. ،& Sarstedt ،M. (2016). A primer on partial least squares    structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications. 

 



 مفلح وآخرون                                                                                     البحث العلمي بوجود املتغيرات الوسيطة أو املعدلة في العلوم اإلدارية والنفسية والتربويةخطوات  

Global Journal of Economics and Business, 11(2) (2021), 268-277 
 274 

 

 
 
 في خطوة التحليل اإلحصائي: وسوف يتم توضيح طريقة املرحلتين والطرق األخرى الحقا

 ( ال تعدل الحاجة للتطور الوظيفي من قبل العامل العالقة بين جودة البرامج التدريبية وتحسين أداء العاملين. H0الفرضية الرئيسية ) 

 ثر املتغير املستقل :أ 

01H  ال يوجد أثر لجودة البرامج التدريبية على تحسين أداء العاملين في املنظمة:  

Y = I1 + β1X + e1 

 ليس له قيمة في التحليل او عرض النتائج يعامل هنا كأنه متغير مستقل اخر يؤثر على املتغير  التابع   -اثر املتغير املعدل دون تفاعل مع املتغير املستقل

02H   ال يوجد اثر للحاجة للتطور الوظيفي على تحسين األداء لدى العاملين في املنظمة 

Y = I2 +β2 MO + e2 

 اثر املتغير املعدل بالتفاعل مع املتغير املستقل: 

0H .ال تعدل الحاجة للتطور الوظيفي من قبل العامل العالقة بين جودة البرامج التدريبية وتحسين أداء العاملين 

 Y = I3 + β3* MO*X + e3             

: 4I1،I2،I3،I: املعامالت  االنحدارية  الغيرمعيارية والتي تساعد على معرفة أي من املتغيرات اكثر أهمية في شرح التباين  في تحسين األداء.  β1، β2 β3حيث :  

 : األخطاء املعيارية. 3e1،e2،e)تحسين األداء( عند تمثيل املعادلة على الرسم البياني.  Yثوابت نقاط القطع مع املحور الصادي  

 التحليل اإلحصائي املناسب لكل من املتغير املعدل والوسيط:: الخطوة الخامسة •

 
 
إحصائيا املتغيرات عادة  السببية متعددة  البحثية  النماذج  تحليل  برنامج    يتم  في  االنحدار  إجراءات  التاليتين: من خالل  الطريقتين   SPSSبإحدى 

(Baron & Kenny,1986))  والتي سوف يتناولها البحث بإسهاب، وعبر تحليل املسار أو إجراءات نمذجة املعادلة الهيكليةPLS-SEM هم أ، والتي تعد من

اإلحصائي منذ عام   التحليل  الثاني من  الجيل  املستقل  ، ح1990أدوات  املتغير  يسمى  يسمى    exogenousيث  التابع  ويعد هذا   endogenousواملتغير 

 )Namazi & Namazi, 2016( .التحليل اإلجراء األكثر مرونة ألنه يسمح لالختبار املرن لكل املعادالت

 
ا
 : SPSS: خطوات تحليل املتغير الوسيط عن طريق برنامج التحليل اإلحصائي أوال

 يرات خطية.  االفتراضات الرئيسية هنا هي: املتغيرات تقاس باملقياس املستمر والبيانات املعدة للتحليل تتبع التوزيع الطبيعي، والعالقة بين املتغ

 أهداف تحليل الوسيط:

 املتغير املستقل والتابع التأكد من معنوية العالقة بين  ●

 التأكد من معنوية العالقة بين املتغير املستقل والوسيط.  ●

 التأكد من معنوية العالقة بين املتغير املستقل والتابع بوجود الوسيط. والخطوات على البرنامج كالتالي:  ●

● Analyze-regression-Process،by Andrew F.hayes  

Outcome variable =  العاملينتحسين أداء   

Independent variable = جودة البرامج التدريبية  

Mediation =     املهارات املكتسبة من قبل العاملين  

● Process – model number =4 for mediation 

● Options –  اختيار  - OLS/ ML confidence، effect size ، sobel test، total effect model 4 and 6 ، compare indirect effects 4 

and 6  
 
ا
 : SPSS: خطوات تحليل املتغير املعدل عن طريق برنامج التحليل اإلحصائي  ثانيا

 تغيرات خطية. اإلفتراضات الرئيسة هنا أيضا أن املتغيرات تقاس باملقياس املستمر والبيانات املعدة للتحليل تتبع التوزيع الطبيعي، والعالقة بين امل

ك عن طريق تضمين أثر  من أجل التأكد من دور املعدل في العالقة بين التابع واملستقل يجب توضيح أن طبيعة العالقة تتغير كلما تغير املعدل ويتم ذل

عد في شرح التباين  العالقة التفاعلية بين املستقل واملعدل أي بين جودة البرامج التدريبية والحاجة للتطور الوظيفي والتأكد بأن هذا التفاعل معنوي ويسا

 الحاصل في املتغير التابع وتحسينه وتسمى هذه بطريقة املرحلتين والخطوات كالتالي: 

 األثر املشترك لكل من املتغير املستقل واملعدل. استحداث  ●

األول   ● النموذج  املتغيرين:  Model1بناء  العاملين من خالل  أداء  التابع وهو تحسين  باملتغير  للتنبؤ  املتعدد  الهرمي  االنحدار  يتم استخدام نموذج   :

 2R( باإلضافة إلى قيمة  βتكون العالقات جميعها معنوية )قيم    املستقل )جودة البرامج التدريبية( واملعدل )الحاجة للتطور الوظيفي(، ويشترط ان

 للنموذج.
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(. ويشترط أن تكون العالقة  X*MO: إضافة تأثير التفاعل بين )جودة البرامج التدريبية( و)الحاجة للتطور الوظيفي( )2Modelبناء النموذج الثاني   ●

 املتغير التابع. للعالقة مع  2R( باإلضافة إلى قيمة βمعنوية )قيمة 

 للنموذج الثاني اكبر من التباين للنموذج األول، فان الدور اإليجابي للمعدل يظهر. R2استخراج الفرق في التباين بين النموذجين، إذا كان التباين  ●

قة  ويتم استخدام طريقة املرحلتين عندما يكون هدف الدراسة هو كشف أثر املتغير املعدل أو عندما يتم صياغة العبارات الخاصة باملعدل بطري  ●

 Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017( formative.((علمية نظرية ملكونات هذا املتغير األساسية 

( حيث يمكن تقليص الخطوات السابقة بخطوة واحدة بسبب وجود  hayes.comwww.af ،sby Andrew F. Haye ،PROCESSاستخدام طريقة ) ●

 نافذة للمتغير املعدل في دالة االنحدار. والخطوات على البرنامج كالتالي: 
● Transform – compute – X*MO 

●  Analyze-regression-Process،by Andrew F.hayes اختيار   

Outcome variable = تحسين أداء العاملين  

Independent variable = جودة البرامج التدريبية  

moderation =     الحاجة للتطور الوظيفي 
● Process – model number =1 for moderation 

● Options – اختيار  - mean center for products ،heteroscedasticity ،consistent SEs ، OLS/ ML confidence ، generate data 

for plotting model (1،2 and 3) 

 والتوصيات: النتائج  .3

 النتائج: . 1.3

 تلخصت نتائج البحث في ما يلي: 

د كل  قدم الباحثون خطوات مبسطة  ملنهجية البحث العلمي لكل من املتغير املعدل والوسيط باإلضافة إلى كيفية القيام بالتحليل اإلحصائي بوجو  •

 .وتبين وجود فروقات في تأثيرات كل منهما. spssمنها باستخدام برمجية الـ 

املعدلة والوسيطة تعمل على توسيع نطاق نظريات الع • السائدة و تمكن الباحثين من اإلجابة على اإلستفسارات البحثية املتعلقة بـ املتغيرات  مل 

الدراسات االرتب الدراسة تنطوي على تأثيرات متعددة في  اطية  "متى" و"كيف" و"ملاذا" توجد عالقة خاصة بين املستقل والتابع. وبذلك، فإن هذه 

 ربوية. والنفسية والت اإلداريةوالسببية املستقبلية في العلوم 

ن الباحث من فهم االليات التي تكمن وراء العالقة بينهما بشكل •
َ
 أدق. أن تحديد قوة عالقات املتغير الوسيط بين املتغير املستقل والتابع يمك

ليظهر االثر    لى التابعإ يبدأ تأثير املتغير املستقل وينتقل الى الوسيط بحيث يكون املستقل سبب في حدوث الوسيط ويحقق قيمة مضافة  ومن ثم    •

 بشكله النهائي.

يتضمن تحليل املسار في أبسط أشكاله متغير وسيط واحد ويمكن أن يشتمل النموذج على متغيرات وسيطة متعددة يمكن تحليلها في وقت واحد   •

 .    AMOS & SMART-PLSفي بعض البرامج مثل  

 حتى اتجاهها على متغير ثالث أي تختلف طبيعة العالقة بأختالف قيم املتغير الثالث. يحدث تأثير املعدل عندما تعتمد قوة العالقة بين متغييرين أو   •

املعدل  • املتغير  بوجود  املبحوثين  لجميع  ليست متماثلة  العالقة  في  إ   ،قوة  الالتجانس  كونها وسيلة الستكشاف  املعدل  املتغير  باختالف  تختلف  ذ 

  .البيانات

 .مستقل على حدة ومعدل على حدة وقيمته ناتج تفاعل كل من املعدل واملستقل يظهر مستقل جديد في النموذج املكون من  •

 يتضمن تحليل املسار في أبسط أشكاله متغير معدل واحد ويمكن أن يشتمل النموذج على متغيرات معدلة متعددة يمكن تحليلها في وقت واحد في  •

 . AMOS & SMART-PLSبعض البرامج مثل  

  : التوصيات . 2.3

 ويوص ي الباحثين بما يلي:  

•  
 
وبنمذجة عدد أكبر   دراسة املتغيرات الوسيطة واملعدلة في بيئات متعددة مثل األعمال والتربية والعلوم النفسية بتقديم أمثلة لنماذج أكثر تعقيدا

 
 
 . من املتغيرات الوسيطة واملعدلة مجتمعه، وبترتيب مختلف وأكثر تعقيدا

http://www.af/
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 STRUCTURAL(SEMتقديم طرق مختلفة من أساليب التحليل اإلحصائي لتوضيح االختالف مثل التحليل باستخدام نمذجة املعادلة البنائية  ) •

EQUATION MODELING    الصغرى املربعات  )بطريقة  املشترك    PLS)PARTIAL LEAST SQUARE MODELINGالجزئية  التغاير  طريقة  .أو 

COVARIANCE-BASED  . 
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Abstract: This study aims to provide a distinction between the effects of mediator and moderator variables that enhance 
the possibility of distinguishing and determining the cases that benefit from both.  The descriptive comparative approach 
was applied to contribute a clear conceptual framework based on steps within scientific research. In the case that 
requires revealing the effect of the third variable, it enters the traditional relationship that were previously limited to 
only two variables, namely, the dependent and the independent. Also, it explores the powerful effects of mediator and 
moderator variables. The absence of a clear identification of the moderator and mediator variables in business models 
represents the research gap of the study, and it is one of the most important reasons for miss integration of the business 
models with proven theories or previous solid studies. The research question was formulated as follows: are there 
differences between the effects of the mediator and moderator variables?  
The research concludes that: The nature of the complex administrative and psychological and educational problems can 
be exposed and allocated in a more transparent and accurate method, by structuring   mediator and moderator variables 
effects in the causal research relationship. Moderator effects describe the situation in which the relationship between 
the independent and the dependent is not static. It is responsible for the existence of heterogeneity in the dependent 
variable. Mediation effects occur when a third variable explains the relationship between the independent and the 
dependent. They control the nature of the relationship and consider the conceptual support for it. Mediator and 
moderator variables effects broaden the scope of the prevailing theories of action and enable researchers to answer 
research questions regarding 'when', 'how' and 'why’, and customizing precise relationships between the dependent and 
the independent. Thus, this study involves multiple effects in future causal and correlational studies in administrative, 
psychological, and educational sciences. 

Keywords: Mediation variable (ME); Moderator variable (MO); scientific research. 
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