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تعريف

جموعة من إجراء إحصائي متعدد المتغيرات يستخدم الختبار جودة تمثيل مهو التحليل العاملي التوكيدي •
.المتغيرات المشاهدة لعدد من المتغيرات الكامنة

أي . همابأنه أداة إحصائية الختبار طبيعة البنى الكامنة والعالقات بين( : 2009)ويعرفه جاكسون واخرون 
.ة اختبار الفرضيات التي سبق ووضعت حول العالقة بين المتغيرات المالحظة والمتغيرات الكامن

غيرات بأنه أسلوب إحصائي يستعمل للتحقق من البناء العاملي لمجموعة من المت(: 2001)ويعرفه فورمان 
لي المالحظة وعالقتها بعواملها الكامنة استنادًا إلى افتراض نظري مسبق أو نتائج التحليل العام

.االستكشافي
:بطريقتينالتحليل العاملي التوكيدي يتم بناء 

.أساس نظري قوي مسبق ومدعم باألبحاث•

ت، التحليل التحليل العاملي االستكشافي لتحديد العوامل أو المجاال: أساس إحصائي محدد بأدبيات سابقة•
.العنقودي، تحليل راش
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التحليل العاملي التوكيدي

أدلة )امنة التحليل العاملي التوكيدي إلى دراسة العالقات بين المؤشرات والعوامل الكيهدف•
(.أدلة صدق التمايز)، وبين العوامل فيما بينها (الصدق التقاربي

نسبة يشير إلى افتراض مجموعة من الفقرات تمثل العامل ذاته إذا كانت: صدق التقارب•
.االرتباطات عالية

نسبة يشير إلى افتراض أن مجموعة من الفقرات ال تمثل العامل إذا كانت: : صدق التمايز•
ين المفاهيم الصدق التمايزي عندما تكون قيم معامل االرتباط بيتحقق . ضعيفةاالرتباطات 

.منخفضة( والعوامل الكامنة)أو التكوينات االفتراضية المختلفة 

:يهدف التحليل العاملي التوكيدي إلى•

.دراسة العالقة بين العوامل والمؤشرات التي تمثله-1

.الصدق البنائي للمقياس-2
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التوكيديالعاملي استخدام التحليل 
:فيالتحليل العاملي التوكيدي يستخدم 

.بناء المقاييس•

.التحقق من صدق المقاييس•

.اختبار أثر طريقة القياس•

.الكامنةالفرضيات المتعلقة بوجود أو عدم وجود عالقة بين المتغيرات والعوامل اختبار •

.الفعليةوذج العوامل على التعبير عن مجموعة البيانات مقدرة نتقييم •

.نماذجبين عدة المقارنة •
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: بين التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي الفرق 

صدقلىعالدليلويقدمأقل،عددإلىالعواملأوللمتغيراتالكبيرالعددخفضعلىيعملالعامليللتحليلأنبما•
.الكامنةوالعواملالمقاسةالمتغيراتأبعاديحددأنهإلىإضافةصدقًا،األقلالفقراتفتحذفالفقرات

التيالفقراتبينالمشتركةالعملياتتـفسراالستكشافيالعامليالتحليلعنالناتجةالعواملفإنذلكعلىوبناء•
عامل،كلعلىتتشبع

العامليالتحليلقطريعنوذلكتجريبيبشكلفحصهايجبافتراضاتالعامليالتحليلمنالنوعهذانتائجتعدولكن•
ثمللعالقاتنموذجودوجمسبقاً مفترضاً كليهماأوالتجريبيالبحثأوبالنظريةمعرفتهالباحثيستعملإذالتوكيدي،

.الفرضيةهذهصحةيختبر
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: والتوكيديبين التحليل العاملي االستكشافي الفرق 

:أنهأساسعلىالعامليالتحليلمنالنوعينهذينبين(2012)تيغرةويميز•

ليل،التحبعدالمقاسةللمتغيراتالكامنةالعواملعلىالتعرفيتماالستكشافيالتحليلفي•

لمقاسةاوالمتغيراتالعواملطبيعةيحددأنبدونالعامليللتحليلالبياناتيخضعالباحثانأي•
عامل،كلتشبعالتي

.يلالتحلقبلبدقةالعامليالنظرينموذجهيحددأنالباحثمنفيتطلبالتوكيديالتحليلأما•

6



:مقارنة بين التحليل العاملي االستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي

التحليل العاملي التوكيدي
(CFA) – AMOS

التحليل العاملي االستكشافي
(EFA) – SPSS

قويةنظرية

قوية أو بحث ميداني ( أفكار نظرية)يُبنى على نظرية 

قوي

ضعيفةنظرية

لى قوية ولكن يُبنى ع( أفكار نظرية)ال يُبنى على نظرية 

أدبيات ضعيفة مساعدة

أو تثبيتتوكيد توضيح أو استكشاف

البحث ليست مفتوحةأسئلة أسئلة البحث مفتوحة

البنانيأدلة الصدق
تأسيس أو إنشاء أو فحص الصدق األولى للمقياس 

(المفاهيم األولية)

والفقرات معروفة تماما  العوامل والفقرات ليست مؤكدة تماما  العوامل
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:  المؤشرات التي تستخدم في الحكم على مدى مطابقة النموذج في التحليل العاملي التوكيدي 

:تربيع كايقيمة 1.
في حالة 0.05< حساسًا بالنسبة لعدد أفراد العينة، فمن الصعب الحصول على مستوى داللة كاىيعّد مؤشر مربع 

.0.05ذلك يجب أن تكون قيمة كاي تربيع غير دالة على مستوى داللة وبناء على ، 200العينات األكثر من 
قيمة مربع كاي المعياري . 2

.5يجب أن تكون قيمة مربع كاي المعياري أقل من 

 Goodness of Fit Index:( GFI)قيمة دليل جودة المالءمة . 3

لناتجة عن نموذج تراوح قيمة مؤشر حسن المطابقة بين الصفر والواحد أيضًا، وهو يحدد مقدار التباين في المصفوفة، ا
أقل 0.9في هذا المؤشر  وتعد تحليل االنحدار،فى R2يشبه معامل –إلى حد ما –التحليل العاملي التوكيدي، وهو 

.قيمة مقبولة
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:  المؤشرات التي تستخدم في الحكم على مدى مطابقة النموذج في التحليل العاملي التوكيدي 

: Comparative Fit Index(CFI)دليل مالءمة المقارنة قيمة . 4

ي تدل على نجاح أن القيمة المثلى، التتتراوح قيمة مؤشر المطابقة المقارن بين الصفر والواحد، وقد أشارت بعض الدراسات
.أفضلوكلما كانت أقرب من الواحد الصحيح كانت 0.9النموذج، وتطابقه مع البيانات الخاصة بعينة الدراسة هي 

.أكبرأو 0.90لويس يجب ان تكون -وكذلك قيمة مؤشرتوكر

 Root Mean Square Error of Approximation: مؤشر جذر متوسط مربع خطأ التقريب. 5

RMSEA  :

فإذا ير المثلى، هذا المؤشر من أهم مؤشرات جودة المطابقة، فهو يبين مقدار الخطأ في النموذج، ونسب انحرافه عن المعاييعد 
ط دل ذلك على نجاح النموذج، ومطابقته للبيانات، أما إذا كانت قيمة مؤشر جذر متوسأو أقل،0.05كانت قيمته مساوية 

دل ذلك على نجاح النموذج بشكل محدود، أما إذا ارتفعت قيمة هذا المؤشر عن 0.08و0.05مربع خطأ التقريب ما بين 
.دل ذلك على وجود كثير من نواحي الخلل، والقصور في النموذج، ويتم رفض النموذج في هذه الحالة0.08
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مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات

\cmin (قيمته صغيرة)مربع كاي

\df درجات الحرية                 

\p  (0.05أكبر من )مستوى الداللة

\cmindf (       5أقل من )مربع كاي المعياري 

\cfi (               أو أكبر0.90)مؤشر المطابقة المقارن 

\tli (                أو أكبر0.90)لويس -مؤشرتوكر

\rmsea (          0.05أقل من )مؤشر رمسي 
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:العاملي التوكيدي مراحل التحليل 

.النموذج وتحديده بناء 1.

.  النموذج تعيين 2.

.معالم النموذج تقدير 3.

.  حسن المطابقة للنموذج اختبار 4.

.تعديل النموذج لتطويرهالنموذج، أو تحديد إعادة 5.
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اآلن 
التطبيق العملي
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