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 التطبيق العملي

 

عشرة متغيرات تقيس عشر قدرات، منها ثالث قدرات في الذاكرة، وثالث السابق: التحليل العاملي  مثالسوف نستخدم 
 (confirmatory)الملف ابتكاريه، واالختبارات التي تقيس هذه القدرات هي: قدرات في اإلدراك، وأربع قدرات 

 متغيرات 01بالرجوع للمثال المستخدم في التحليل العاملي االستكشافي حيث كان عدد المتغيرات 

 
 وتم التوصل إلى مصفوفة المكونات وتضمنت ثالثة مكونات

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

innovat1 .870   

innovat4 .840   

innovat3 .833   

innovat2 .787   

mem2  .851  

mem3  .824  

mem1  .770  

percep1   .762 

percep2   .731 

percep3   .461 

 نالحظ أن العوامل الكامنة ثالثة عوامل  والمؤشرات عشرة.
 مؤشرات 4العامل األول له 
 شراتمؤ  3العامل الثاني له 
  مؤشرات 3العامل الثالث له 
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 :التوكيدي خطوات عملية التحليل العاملي
 :الخطوة األولى

  IBM SPSS Amos Analyze  ثم  confimatoryافتح الملف  -0
2-Interface Properties View   ثم اخترA4 –Landscape   أسفلSize Paper  ثم أكمل باقي الخيارات ،

 كما في المربع الحواري التالي:

 
 رسم النموذج بعد التأكد من عدم وجود بيانات مفقودة. :الثانيةالخطوة 

 Draw Covariancesنختار      Pluginsالعوامل نحدد العوامل ثم من   لعمل االرتباط بين
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  :لثةالخطوة الثا

، فيظر المربع واختيار الملف من مكان حفظه File nameثم  select data file(s) علىالبيانات: بالضغط  استدعاء -0
 OKالحواري التالي، ثم اضغط

 

 لتظهر قائمة المتغيرات اضغط على  -2
 

 
 المناسب. في مكانهاوذلك بسحبها من قائمة المتغيرات وإفالتها المتغيرات  تعريف -3
  Name Unobserved Variableثم   Pluginsعلى بالضغط وذلك تسمية خطأ المقياس  -4
 ،Variable nameأسفل  (االبتكار) F1لتسمية العوامل نضغط على الدائرة الخاصة بالعامل األول ونكتب  -5
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 ونكرر ذلك للعوامل األخرى، فنحصل على الشكل التالي:
 

 
 

  :الرابعةالخطوة 

  Analysis Propertiesأيقونة  ضغط علىا -0
 . Maximum likelihood طريقة نختار -2
 ، ثم نقوم بتحديد االختيارات الموضحة في المربع الحواري التالي: Outputنضغط على  -3
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  :الرابعةالخطوة 
 نسخ ولصق األوامر التالية:ثم نضعها في مكان مناسب في لوحة الرسم، ثم نقوم  Titleنختار األيقونة 

لبياناتقيم مؤشرات تطابق النموذج مع ا  

\cmin             )مربع كاي )قيمته صغيرة 

\df                  درجات الحرية 

\p  (0.5.)أكبر من مستوى الداللة                   

\cmindf   (       5مربع كاي المعياري )أقل من  

\cfi ( 0.مؤشر المطابقة المقارن..     )أو أكبر            

\tli أو أكبر(                 ..0.لويس )-مؤشرتوكر  

\rmsea  (          0.5.مؤشر رمسي )أقل من  

 فيظهر المربع الحواري التالي:

 
  :الخامسةالخطوة  

النتائج التالية بعد تظهر فبالضغط عليه  تظهر الإلضاءة باللون األحمر ضغط على البيانات اتحليل إلجراء 
 standardized estimatesار اختي

 

file://cmin
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. إذا زادت عن ذلك 1.2يجب أن تكون عالقة عالقة العوامل ببعضها ضعيفة )الصدق التمايزي( ، يجب أن تكون القيم أقل من 
 يجب الدمج بين العوامل.

، إذا قلت 0.90-0.20يجب أن تكون عالقة المؤشرات بالعوامل الكامنة كبيرة )الصدق التقاربي( ، يجب أن تكون محصورة بين 
 عن ذلك يجب حذف الفقرات ذات العالقة.

 (  0.21 ,0.04 ,0.17 ضعيفة )يتضح من النموذج أن عالقة العوامل ببعضها 
بعامل االدراك  ين األول والثالثولكن عالقة المؤشر  %51عالقة المؤشرات بالعوامل الكامنة األول والثاني مرتفعة أكثر من وأن 

 وهذا يدل على ضعف أدلة الصدق البنائي.( 1.10، 1.34) %51ضعيفة جدًا أقل من 
 كل فقرة مع عاملها. ارتباطهو مربع  التباين المتعدد

 لتباين المتعدد.لالمتوسط الحسابي  من العامل يساوي  التباين المستخلص
 يجب أن يكون التباين المستخلص أعلى من كل قيمة من التباين المشترك وهذا من أدلة الصدق البنائي.

وإذا قل عن ذلك يجب حذف بعض الفقرات أو االعتماد على اإلطار النظري.  0.50يجب أن يكون التباين المستخلص أكبر من 
 :نات المتعددةتبايال متوسطالتباين المستخلص لمؤشرات العامل الكامن األول تساوي 

 مجموع التباينات المتعددة:
0.77+0.53+0.52+0.58=2.4=2+0.762+0.722+0.7320.88  

 ،  %1.( 1..1=2.4/4لتباين المستخلص لمؤشرات العامل الكامن األول يساوي )ابالتالي فإن 
تخلص لمؤشرات العامل الكامن الثالث ، ويبلغ التباين المس%52.21التباين المستخلص لمؤشرات العامل الكامن الثاني تبلغ 

0.04 ,0.0289=2^20.17 ,0.0016=: تربيع تباين العوامل فيما بينها –وجميعها أكبر من التباينات المشتركة  32.05%
=0.044120.21 

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات

\cmin             )مربع كاي )قيمته صغيرة 

\df                  درجات الحرية 

\p  (0.5.)أكبر من مستوى الداللة                   

\cmindf   (       5مربع كاي المعياري )أقل من  

\cfi ( 0.مؤشر المطابقة المقارن..                )أو أكبر  

\tli أو أكبر(                 ..0.لويس )-مؤشرتوكر  

\rmsea (          0.5.مسي )أقل من مؤشر ر  

 

  50وهي مناسبة حيث أنها أقل من  .20مربع كاي المعياري =قيمة 
  مؤشر المطابقة المقارنCFI=0.899   وهي قريبة من ( يكون التطابق تام، 1إذا بلغ ) 0.90يجب أن يكون أكبر من

 أي يحتاج النموذج للتعديل  0.90
 لويس-توكر مؤشر  TLI=0.858 0.90 وهي قريبة من 
 ان   نالحظRMSEA =0.096 كان هناك تطابق تام بين النموذج  0.000، كلما كانت القيمة قريبة من وهي مرتفعة

، إذا بلغ الواحد صحيح يعتبر 0.09لغاية  ، ومقبوالً 0.08وجيد عند  0.05وبين البيانات، والتطابق يكون عالي في حال 
 تناقض بين النموذج والبيانات.

  :السادسةالخطوة 
  Model FitText Output  Viewلعرض النتائج اختر  -0
  Modification Indicesضغط على لتحسين النموذج، ا -2

file://cmin
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e7 <--> e10 5.533 4.816 

e5 <--> e10 9.069 -5.862 

e4 <--> e10 9.062 -65.414 

e3 <--> e10 8.407 -19.056 

e3 <--> e5 9.618 4.499 

e3 <--> e4 13.650 58.851 

e2 <--> e10 9.981 7.412 

e2 <--> e4 9.483 -17.499 

e1 <--> e3 6.370 -4.546 

e1 <--> e2 7.001 1.698 

 
القياس ألي متغيرين مشاهدين( ال يرجع سببه للمتغيرات الكامنة بل إلى طريقة القياس  وجود االرتباط بين األخطاء )بواقي-

 المستخدمة.
 إذا وجد ارتباط بين البواقي يدل على استخراج عوامل أقل مما بنبغي أو يوجد أثر للطريقة والذي يأكد أيهما السبب الدراسات السابقة.

  %13انقاصه معالجة التغاير بينهم  يمكن  e3 & e4يالحظ عند المعالجة مثال بين 
 من عامل اإلدراك. percep3 مثل المؤشر، وإجراء بعض التحسينات بحذف بعض المتغيرات  لضعف عالقتها بالعامل

 :ونحصل على النموذج التالي
  :السابعةالخطوة 

 Copy the path diagram to the clipboard، اضغط على األيقونة الخاصة بـ Wordفي ملف  نسخ النموذج النهائي
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 يتم نسخ ولصق األوامر التالية كما هي بعد اإلنتهاء من رسم النموذج 

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات

\cmin             )مربع كاي )قيمته صغيرة 

\df                  درجات الحرية 

\p  (0.5.من )أكبر مستوى الداللة                   

\cmindf   (       5مربع كاي المعياري )أقل من  

\cfi ( 0.مؤشر المطابقة المقارن..                )أو أكبر  

\tli أو أكبر(                 ..0.لويس )-مؤشرتوكر  

\rmsea  (          0.5.مؤشر رمسي )أقل من  

 

 

Indicators for Goodness of fit 

\cmin   Chi-Squared 

\df   DF 

\p   P-value                   

\cmindf   S-Chi-Squared        

\cfi   CFI                

\tli   TLI                 

\rmsea   RMSE           
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