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 Confirmatory Factor Analysis  ديالتوكي التحليل العاملي

 

 التحليل العاملي التوكيدي أو النموذج القياسي أو نموذج القياس
 هو إجراء إحصائي متعدد المتغيرات يستخدم الختبار جودة تمثيل مجموعة من المتغيرات المشاهدة لعدد من المتغيرات الكامنة.

 أسس بناء التحليل العاملي التوكيدي يتم بطريقتين:
 أساس نظري قوي مسبق ومدعم باألبحاث. -
أساس إحصائي محدد بأدبيات سابقة: التحليل العاملي االستكشافي لتحديد العوامل أو المجاالت، التحليل العنقودي، تحليل  -

 راش.

ن العوامل فيما بينها دراسة العالقات بين المؤشرات والعوامل الكامنة )أدلة الصدق التقاربي(، وبيالتحليل العاملي التوكيدي إلى  يهدف
 )أدلة صدق التمايز(.

 : يشير إلى افتراض مجموعة من الفقرات تمثل العامل ذاته إذا كانت نسبة االرتباطات عالية.صدق التقارب
: يشير إلى افتراض أن مجموعة من الفقرات ال تمثل العامل إذا كانت نسبة االرتباطات ضعيفة، يتحقق الصدق صدق التمايز

 ندما تكون قيم معامل االرتباط بين المفاهيم أو التكوينات االفتراضية المختلفة منخفضة.التمايزي ع
: لتحديد ما إذا كان هناك عامل عام أو مجموعة من العوامل الفرعية، وبالتالي يحدد كيفية التوكيديالفائدة من التحليل العاملي 

 أم يمكن استخدام الدرجة الكلية والدرجة على العوامل الفرعية.تصحيح المقياس، هل سوف تستخدم الدرجة على كل عامل فرعي، 
 استخدامات التحليل العاملي التوكيدي:

 بناء المقاييس. -
 التحقق من صدق المقاييس. -
 اختبار أثر طريقة القياس. -
 اختبار عدم تغير البناء العاملي للمقاييس عبر العينات المختلفة. -

 التوكيدي التطبيق العملي تابع للتحليل العاملي
 متغيرات 01بالرجوع للمثال المستخدم في التحليل العاملي االستكشافي حيث كان عدد المتغيرات 
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 وتم التوصل إلى مصفوفة المكونات وتضمنت ثالثة مكونات

 
 نالحظ أن العوامل الكامنة ثالثة عوامل  والمؤشرات عشرة.

 مؤشرات 4العامل األول له 
 مؤشرات 3العامل الثاني له 
 مؤشرات 3العامل الثالث له 

 الخطوة األولى في عملية التحليل العامليالتوكيدي: رسم النموذج بعد التأكد من عدم وجود بيانات مفقودة.

 
 blugins                  draw covariancesلعمل االرتباط بينهم نحدد العوامل ثم من 

 

 واختيار الملف من مكان حفظه File nameثم  select data file(s)جلب البيانات: بالضغط عاى 
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 لتظهر قائمة المتغيرات الضغط على 

 
 تسمية المتغيرات بسحبها في مكانها، وتسمية خطأ المقياس 

  Name unobserved variableثم   plugingبالضغط على 
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 بالضغط على 
 ن النموذج النظري وما بين البيانات أو الواقع.نختار التحليالت الكبرى ألنها تقلل من التناقض واالختالف ما بي

 
 وتحديد ما يظهر في الصورة وقد يختار الباحث اختبارات يريدها outputثم نضغط على 
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 بالضغط عليه تظهر  تظهر الإلضاءة باللون األحمر لعمل التحليل للبيانات بالضغط على 

 
وهي ضعية فيجب ان تكون بين  0.21 ,0.04 ,0.17أن عالقة العوامل ببعضها )صدق التمايز( قليلية فهي  يتضح من النموذج

 إذا زادت يجب الدمج بين العوامل وإذا قلت ينصهر العامل. 0.20-0.90
االدراك ضعيفة جدًا بعامل  a,cولكن عالقة المؤشرات  %01وأن عالقة المؤشرات بالعوامل الكامنة األول والثاني مرتفعة أكثر من 

 وهذا يدل على ضعف أدلة الصدق البنائي. %01أقل من 
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، والتباين المستخلص  %01التباين المستخلص لمؤشرات العامل الكامن األول تساوي مجموع التبايانات المتعددة على عددها ويبلغ 
وجميعها أكبر من  %40عامل الكامن الثالث ، ويبلغ التباين المستخلص لمؤشرات ال%05لمؤشرات العامل الكامن الثاني تبلغ 

 1.1100، 1.1440، 1.15.0 -تربيع تباين العوامل فيما بينها –التباينات المشتركة 
 هو المتوسط الحسابي للتباين التربيعي المتعدد. التباين المستخلص

 هو مربع تباين كل فقرة مع عاملها. التباين المتعدد
 على من كل قيمة من التباين المشترك وهذا من أدلة الصدق البنائي.يجب أن يكون التباين المستخلص أ 

 وإذا قل عن ذلك يجب حذف بعض الفقرات أو االعتماد على اإلطار النظري. 0.50يجب أن يكون التباين المستخلص أكبر من 
 view                 Text output                Model Fitبالضغط على     
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 قيمتها جيدة 2.9تساوي  CINن قيمة نالحظ أ

( يكون التطابق تام، بلغت قيمته أقل من 1إذا بلغ ) 0.90يجب أن يكون أكبر من  CFI =0.899يبلغ مؤشر المطابقة المقارن 
وهي نسبة مقتربة من الواحد فهي جيدة، يجب أن تكون جميعها أكبر  TLI=0.858أي يحتاج النموذج للتعديل وبلغ مؤشر   0.90

 0.50 من
كان هناك تطابق تام بين النموذج وبين  0.000وهي مرتفعة، كلما كانت القيمة قريبة من  RMSEA =0.096ان   نالحظ

، إذا بلغ الواحد صحيح يعتبر تناقض بين 0.099، ومقبوال لغاية 0.08وجيد عند  0.05البيانات، والتطابق يكون عالي في حال 
 النموذج والبيانات. 

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

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

  %13يمكن معالجة التغاير بينهم بانقاصه   e3 & e4يالحظ عند المعالجة مثال بين 
 على معامل اإلدراك. a ,cوإجراء بعض التحسينات بحذف بعض المتغيرات  لضعف عالقتها بالعامل مثل المؤشر 
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 وتخرج النتائج التالية:
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 د اإلنتهاء من رسم النموذج يتم نسخ ولصق األوامر التالية كما هي بع

 قيمة مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات

\cmin             )مربع كاي )قيمته صغيرة 

\df                  درجات الحرية 

\p  (1015)أكبر من مستوى الداللة                   

\cmindf  (       5ن مربع كاي المعياري )أقل م  

\cfi ( 1091مؤشر المطابقة المقارن                )أو أكبر  

\tli أو أكبر(                 1091لويس )-مؤشرتوكر  

\rmsea  (          1015مؤشر 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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