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املقدمـة
متثـل نمذجـة املعادلـة البنائية إسرتاتيجيــة حتليليـة متقدمـة يف العلوم 
النفسـية والسلوكيــة واالجتامعيـة، وهــذه اإلسـرتاتيجية تتضمن حتليــل 
االنحــدار وحتليل املســار والتحليــل العامــي االستكشـايف والتحليــل 

التوكيدي وغيــرها. العامـي 

ويسـتخدم حتليـل االنحـدار وحتليـل املسـار والتحليـل العامي سـواء 
االستكشـايف أو التوكيدي أو االستكشـايف ـ التوكيدي مًعـا بصورة متزايدة 

يف التخصصـات كافة.

بوصفـه  االنحـدار  حتليـل  عرضـت  الكتـاب  مـن  اجلـزء  هـذا  ويف 
أسـلوًبا مناسـًبا لتحليـل بيانـات البحـوث غـر التجريبية، وكذلـك يمكن 
اسـتخدامه يف حتليـل بيانات البحـوث شـبه التجريبية والبحـوث التجريبية 
هبـدف التنبؤ )بناء معادلة التنبؤ باملسـتقبل(، أو التفسـر )اإلسـهام النسـبي 
يف تفسـر املتغـر التابع(، أو دراسـة مدى مطابقة النمـوذج لبيانات الظاهرة 

الدراسـة.  موضوع 

وعرضـت حتليـل املسـار بوصفـه أسـلوًبا مناسـًبا للتحقق مـن النامذج 
السـببية التي تـرح العالقات السـببية بني متغـرات الظاهرة بصـورة أكثر 
شـمولية، وهذا يناسـب طبيعـة الظواهر النفسـية واالجتامعية والسـلوكية. 

وعرضـت أسـلوب التحليـل العامـي بأنواعـه سـواء االستكشـايف أو 
التوكيـدي أو االستكشـايف ـ التوكيـدي مًعا، ويسـتخدم للتحقق مـن البناء 
التحتـي للمتغـرات التـي تقـاس يف صـورة مقاييـس أو اسـتبانات، وعـى 
ذلـك فهـو أداة فعالة لتقييـم األبنية التحتيـة للمفاهيم النفسـية واالجتامعية 
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وغرهـا، وذلـك للتحقـق مـن مصداقيـة النظريـات النفسـية واالجتامعيـة 
والرتبوية. 

ولـكل هذه األسـاليب عرضت اخللفيـة النظرية بعيًدا عـن التعقيدات 
اإلحصائيـة  الربامـج  باسـتخدام  إجرائـه  وكيفيـة  ومسـلامته  احلسـابية، 
الربامـج  أكثـر  مـن  بوصفهـام   MPLUSو  LISREL مثـل:  احلاسـوبية، 

.SPSS  اسـتخداًما يف هـذا املجـال، بجانـب برنامـج

وأمتنـى بعـد هـذا اجلـزء أن يكـون الباحـث قـادًرا عـى حتليـل بيانات 
بحثـه باسـتخدام هـذه األسـاليب بصـورة منهجيـة سـليمة وبثقـة كبرة.

وجـاء هـذا اجلـزء من الكتاب يف سـبعة فصـول؛ تنـاول الفصل األول 
االنحـدار املتعـدد ومسـلامته وطرائـق حتليلـه، ومثـااًل تطبيقيًّـا لالنحـدار 
تنفيـذه  وكذلـك   ،LISREL برنامـج  باسـتخدام  معاملـه  وتفسـر  املتعـدد 
الثـاين أسـلوب حتليـل املسـار بـني  SPSS. وتضمـن الفصـل  يف برنامـج 
املتغرات املقاسـة: مفهومه، واهلـدف منه، ومعامله، وتفسـره، وكيفية بنائه، 
وتنفيـذه مـن خـالل برنامـج LISREL. وتنـاول الفصـل الثالـث التحليل 
العامـي االستكشـايف )EFA( وخطـوات إجرائـه سـواء مسـلامته أو طرائق 
االسـتخالص أو طرائـق التدويـر مع إعطاء مثـال لكيفية تنفيـذه يف برنامج 
 ،)CFA( وتضمن الفصل الرابع نمـوذج التحليل العامي التوكيدي .SPSS

وأمهيته، وتفسـر معامله، وكيفية تنفيذه يف برنامـج LISREL، وكذلك أمثلة 
للتحقـق مـن مصداقية مقاييس نفسـية خمتلفـة، وعرضت نمـوذج التحليل 
العامـي التوكيـدي من الدرجـة أو الرتبـة الثانية. وتضمـن الفصل اخلامس 
إسـرتاتيجية نمذجـة املعادلـة البنائيـة االستكشـافية )ESEM(؛ مفهومهـا، 
وتفوقهـا عـى التحليل العامـي االستكشـايف والتحليل العامـي التوكيدي، 
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ومثـااًل تطبيقيًّـا ملقيـاس توجهـات األهـداف وكيفيـة تنفيذهـا يف برنامـج 
MPLUS. وتنـاول الفصـل السـادس التحليـل العامـي التوكيـدي متعـدد 

املسـتويات )MCFA(؛ مفهومـه ومـربرات اسـتخدامه وخطـوات إجرائه، 
ومثـااًل تطبيقيًّـا ملقياس تقديـر الذات وكيفيـة تنفيذ التحليـل العامي متعدد 
املسـتويات يف برنامج MPLUS. وتضمن الفصل السـابع تقوياًم السـتخدام 
نمذجـة املعادلـة البنائية يف الرتاث والدراسـات النفسـية املرصيـة والعربية، 
وجرى عـرض إرشـادات وتوصيات لالسـتخدام األمثل لنمذجـة املعادلة 

وتطبيقاهتا.  البنائيـة 

                                واهلل املوفق واملستعان،،،



الفصل األول

االنحدار املتعدد
Multiple Regression
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١ . االنحدار املتعدد
Multiple Regression

 ١ .١ متهيد
تعد نمذجة املعادلة البنائية حالة عامة لتحليل االنحدار؛ ولذلك يتناول 
هذا الفصل حتليل االنحدار املتعدد ومسلامته وطرائق حتليله ومثااًل تطبيقيًّا 
لالنحدار املتعدد وتفسر معامله وتنفيذه يف برنامج LISREL، وكذلك تنفيذه 
يف برنامج SPSS. وبعد قراءة هذا الفصل أتوقع أن تكون قادًرا عى التحقق 
من مسلامت االنحدار املتعدد، وقادًرا عى تنفيذ االنحدار املتعدد يف برناجمي 

.SPSSو LISREL

يعد حتليل االنحدار من أكثر األساليب اإلحصائية استخداًما يف حتليل 
بيانات العلوم االجتامعية والسلوكية، وحتليل االنحدار البسيط هو أسلوب 
لتحليل تباين املتغر التابع عن طريق املعلومات املتاحة ملتغر مستقل وحيد 
)Pedhazure, 1997( . وعرض حتليل االنحدار يسهل يف فهم حتليل املسار 

ونمذجة املعادلة البنائية.

ويرى )Tabachnik & Fidell 2007( أن االنحدار املتعدد هو جمموعة 
تابع واحد  العالقة بني متغر  بتقدير  التي تسمح  من األساليب اإلحصائية 
والعديد من املتغرات املستقلة، ويسمح االنحدار املتعدد بتقدير التأثرات 
اتساع  هو  املتعدد  واالنحدار  املعمل،  يف  إجراؤها  يتعذر  عندما  السببية 

لالنحدار البسيط. وهيدف االنحدار إىل: 

1ـ دراسـة القيمـة التنبؤيـة ملتغـر مسـتقل واحـد فأكثـر عـى متغـر تابـع 
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واملتغـر   Predictor باملنبـئ  املسـتقل  املتغـر  ويسـمى  فأكثـر،  واحـد 
التابـع باملحـك أو الناتـج Outcome or Criterion؛ أي الرتكيـز عـى 
تفصيالت النمـوذج بمتغراتـه وأوزانه )أوزان االنحـدار غر املعيارية 
أو معامـالت االنحـدار غـر املعياريـة b1, b2(، بمعنـى معرفـة مـدى 
إسـهام أو أمهيـة كل متغـر يف العالقـة بـني املتغـر التابـع وجمموعـة 
 Regression for املتغرات املسـتقلة، وهنا يسـتخدم االنحدار للتفسـر
explanation، وهـذا هـو اهلدف األسـايس للعلم؛ أي تفسـر الظاهرة، 

ويف هـذه احلالـة، فـإن اسـتخدام نمـذة املعادلـة البنائيـة SEM كبديـل 
لالنحـدار املتعـدد فعـال ومفيـد؛ ألن الباحثـني ليـس هدفهـم فقـط 
معرفـة أي املنبئـات فرست املتغـر التابع، بـل أيًضا حتديـد أي املنبئات 

أكثـر أمهيـة يف التنبـؤ وبنـاء معادلـة تنبـؤ يف غايـة األمهية.

2ـ  تفسـر تبايـن املتغـر التابع )R2( كلـام أمكن، ويف هذه احلالـة فإن معرفة 
أوزان املتغـرات املنبئـة )التأثـرات( ليسـت هلـا أمهية. ويف هـذه احلالة 
يسـتخدم االنحدار ألغراض التنبـؤ Regression for Prediction، ويف 
هـذه احلالـة اسـتخدام نمذجـة املعادلـة البنائيـة كبديل لالنحـدار غر 

فعال.

3 ـ حتديد مدى مطابقة Fitting نموذج االنحدار لبيانات العينة. 

ومتغًرا  واحًدا  مستقاًل  متغًرا  تتضمن  التنبؤية  املعادلة  كانت  وإذا 
أهنا  حني  يف   ،Simple Regression بسيط  انحدار  عليه  يطلق  واحًدا  تابًعا 
متعدد  انحدار  عليه  يطلق  واحد  وتابع  مستقل  متغر  من  أكثر  إذا تضمنت 
طرائق  أهنا  عى  البنائية  املعادلة  نمذجة  إىل  وينظر   ،Multiple Regression

االنحدار املتدرجة؛ أي تتضمن أكثر من متغر مستقل وأكثر من متغر تابع.
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ويفضل اختيار املتغرات املنبئة يف ضوء إطار نظري قوي حتى تساعدنا 
تعطي  املتغرات  من  ملجموعة  اخلطأ  واالختيار  النموذج  نتائج  تفسر  يف 

.R2 تضخاًم لقيمة

١ .٢ خطوات حتليل االنحدار:
 ١ـ حتديـد املشـكلة: فيها حيدد الباحـث املتغرات املسـتقلة والتابعة وحتديد 
اهلـدف مـن التحليل؛ فيمكن أن يكـون بناء معادلة تنبـؤ أو حتديد مدى 
مطابقـة نمـوذج حتليـل االنحـدار أو دراسـة التأثـرات أو معامـالت 

االنحدار وتفسـرها. 

 ٢ـ  مجـع البيانـات: يف هـذه اخلطـوة يبدأ الباحـث يف بناء املقاييـس التي من 
خالهلـا يتم احلصول عـى بيانات املتغـرات املتضمنة يف الدراسـة.  

٣ ـ التحقق من مسـلامت االنحدار: مثل: االعتدالية واخلطية واالسـتقاللية 
واالعتامديـة اخلطية غرها.

٤ ـ تقديـر النمـوذج: مـن خـالل إحـدى اإلسـرتاتيجيات املسـتخدمة يف 
وغرهـا.  Stepwise و   Enter مثـل:  التحليـل، 

 )b1 , b2 , …. ,bn( ٥ـ  مطابقـة النمـوذج: بعـد فحص معامـالت االنحـدار
يتـم احلكـم عـى النمـوذج ككل. وتسـهم مطابقـة نمـوذج االنحـدار 
بـدور فعال يف تقويـم النمـوذج Model Evaluation. ولتحديد مطابقة 
نمـوذج االنحـدار املتعـدد فإنه توجـد مـؤرشات عددية أمههـا )عامر، 

2008م(:

مؤرش مربع معامل االرتباط املتعدد )R2(: يمثل نسبة التباين املفرس يف 
 Kromrey&( املتغر التابع، وال ينصح باستخدامه؛ ألنه متحيز حلجم العينة
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حسن  عى  دل  الصحيح  الواحد  من  قيمته  اقرتبت  وكلام   ،)Hines,1996

.)Hair, Anderson, Tatham, & Black ,1998( مطابقة مع بيانات العينة

متوسط مربعات اخلطأ )MSE(: يستخدم كمؤرش للدقة التنبؤية، وكلام 
البيانات  مع  متطابًقا  يكون  التنبؤ  نموذج  فإن  يمكن،  ما  أقل  قيمته  كانت 

.)Hair et al., 1998(

هذا  يعالج   )R2 Adjusted) املصحح  املتعدد  االرتباط  معامل  مربع 
كبرة  بدرجة  املفضلة  املؤرشات  من  ويعد   ،R2 ملؤرش  التحيز  قضية  املؤرش 
)Olejnik, Mills, & Keselman, 2000(، وكلام  النموذج  لدراسة مطابقة 
اقرتبت قيمته من الواحد الصحيح دل عى حسن مطابقة لنموذج االنحدار 

املتعدد مع بيانات العينة.

املهمة  املؤرشات  من  يعد   :)1973()Cp( Mallow مالوي مؤرش 
النموذج،  املنبئة يف  املتغرات  اعتامًدا عى  أقل  النموذج وهو  لقياس مطابقة 
وبذلك يتفوق عى مؤرش Olejnik et al., 2000(  R2 Adjusted(، والنموذج 
يمكن  ما  أقل   Kو Cp بني  الفرق  يكون  عندما  البيانات  مع  تطابًقا  األفضل 

.)Reisr, 2001(
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١ .٣  أنواع حتليل االنحدار
اجلدول رقم )١( أنواع حتليل االنحدار

متغراتهنوع حتليل االنحدار
بسيط
متعدد

متدرج 
اخلطي

غر خطي
حتليل التباين
 اللوجستيك

متغر واحد مستقل متصل وتابع واحد متصل.
أكثر من مستقل متصل وتابع واحد متصل. 

أكثر من متغر تابع متصل وأكثر من متغر مستقل.
كل املعامل واملتغرات يف عالقة خطية. 

العالقة بني التابع وبعض املنبئات غر خطية.
كل املتغرات املستقلة تصنيفية والتابع متصل.

املتغر التابع كيفي تصنيفي بمستويني واملستقلة متصلة.

١ .٤ مسلامت حتليل االنحدار 
 )Keith, 2014; حددها  كام  أمهها  صارمة  مسلامت  االنحدار  لتحليل 

:Pedhazure, 1997( 

املتغرات  يف  توافرها  جيب  معينة  مسلامت  عى  االنحدار  حتليل  يعتمد 
يتطلب  املتعدد  لالنحدار  الصحيح  واالستخدام  التحليل،  يف  املستخدمة 
عن  صحيحة  وتعميامت  استدالالت  إىل  للوصول  املسلامت  هذه  توافر 
النظرية، وجتاهل مسلامت االنحدار يؤدي إىل تقديرات خطأ، وهذا بدوره 

يؤدي إىل الوقوع يف اخلطأ من النوع األول أو النوع الثاين.
 ١ ـ اخلطيـة: العالقـة بـني املتغـر التابـع )املتنبـأ بـه( واملتغـرات املسـتقلة 
املنبئـة خطيـة؛ ألن العالقـة املنحنيـة تضعـف أو تقلـص القـوة التنبؤية 
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للمتغـرات املسـتقلة. وتعـرف اخلطيـة بـأن املتغـر التابـع يف وظيفـة 
خطيـة مـع املتغـر املنبـئ. وإذا مل تتحقـق هذه املسـلمة، فـإن معامالت 
االنحـدار واألخطـاء املعياريـة واختبـارات الداللـة اإلحصائية تكون 
متحيـزة، وإحـدى الطرائـق لتوفـر اخلطية هـي االعتامد عـى نظرية أو 
تـراث بحثـي يف اختيـار املتغـرات املناسـبة املنبئـة، وجيري تشـخيصها 
مـن خـالل شـكل االنتشـار Scatter plots ؛ حيـث يتـم متثيـل املتغـر 

املسـتقل عـى املحـور السـيني واملتغـر التابـع عـى املحـور الصادي.
٢ ـ  تباينـات املتغرات املسـتقلة: البـد أن تكون تباينات املتغرات املسـتقلة 

أكرب مـن الصفر.
٣ـ   جتانـس تباينـات األخطـاء :Homoscedasticity فيها يفرتض االنحدار 
أن تباينـات البواقـي )أخطـاء القيـاس( اعتداليـة التوزيـع للمتغـرات 
املسـتقلة وهلا تباينات متامثلة أو متسـاوية خالل كل مستويات املنبئات، 
وهـذا يعنـي أن األخطـاء تنتـر باتسـاق بني املتغـرات، ولكـن عندما 
تكـون تباينـات البواقـي أو األخطـاء الواقعـة عـى املتغرات املسـتقلة 
)التبايـن غـر املفـرس( للمتغـرات املسـتقلة غـر اعتداليـة التوزيـع، 
Heteroscedasticity، وحتـدث نتيجـة وجـود  يطلـق عليهـا ظاهـرة  
القيـم املتطرفـة وعـدم حتقـق هذه املسـلمة يزيد مـن احتامليـة اخلطأ من 
النـوع األول، وتكـون نتائـج اختبـار F غـر موثـوق هبـا، وتـؤدي إىل 
اسـتنتاجات خطـأ. ويمكـن فحـص هـذه املسـلمة من خـالل العرض 

البيـاين للبواقـي للمتغرات املسـتقلة:
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         اعتدالية                           غر متجانسة                        غر خطية 
 	  

الشكل رقم )١( الشكل البياين للبواقي أو األخطاء عىل املتغرات املستقلة

 ٤ـ  التالزميـة اخلطيـة: جيـب التأكد من عدم وجود ارتباطـات عالية بني أي 
متغريـن منبئني)مسـتقلني( فأكثـر؛ ألن هـذا يؤثـر يف تقديـرات املعامل؛ 
ألن الوضـع املثـايل يف حتليـل االنحـدار هـو ارتباطـات عاليـة)0.80 
أو0.70( بـني املتغـرات املسـتقلة والتابعـة مـن ناحيـة، وارتباطـات 
منخفضـة بـني املتغـرات املسـتقلة بعضهـا ببعـض؛ ألن االرتباطـات 
العاليـة بـني املتغـرات املسـتقلة جتعلهـا يف حالـة إهنـاك السـتخالص 
التبايـن مـن املتغـر التابـع. ويف هـذا اإلطـار ال جيب تضمـني متغرين 
يقيسـا املفهـوم نفسـه بوصفهـام منبئني؛ ألن وجـود قضيـة االرتباطات 

العاليـة بـني املنبئـات يعطـي حلـواًل غر موثـوق هبا.

 ٥ ـ الثبـات: يفـرتض أن تكـون درجـات املنبئـات تامـة الثبـات )خاليـة 
مـن أخطـاء القيـاس(، ولكـن توافـر هـذه املسـلمة غر جوهـري )غر 
العلـوم  متغـرات  يف  خاصـة  املتعـدد(،  االنحـدار  إلجـراء  رضوري 
اإلنسـانية التـي تكـون فيهـا عمليـة القياس هبـا العديـد مـن األخطاء. 
والتعامـل مـع املتغـرات املسـتقلة مرتفعـة أخطـاء القيـاس لـه عواقب 
شـديدة عـى قيـم معامـالت االنحـدار، وكذلك عـى القوة التفسـرية 
هلـذه املتغـرات يف النمـوذج، ويـؤدي إىل نتائـج متحيـزة غـر موثـوق هبـا.

٦ـ  األخطـاء أو البواقـي املسـتقلة: البواقـي أو أخطـاء القيـاس الواقعة عى 
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املتغـرات يف النمـوذج غـر مرتبطـة؛ أي مسـتقلة، ويف حالـة وجـود 
ارتباطـات بـني أخطـاء القيـاس الواقعة عـى املتغرات يطلـق عى هذه 

.Autocorrelation االرتبـاط الـذايت  الظاهرة 
٧ ـ االعتداليـة: مـن املسـلامت األساسـية الواجـب توافرهـا للمتغـرات 
املسـتقلة والتابعة عى حد سـواء، هي توافـر االعتدالية وعـدم توافرها 

يـؤدي إىل تشـويه النتائج.
 8ـ  أخطـاء القيـاس الواقعـة عـى املتغـر التابـع يفـرتض أهنـا ال ترتبط مع 

املسـتقل. املتغر 
9ـ  األخطـاء املرتبطـة بأحـد القياسـات لــلمتغر التابـع )Y(، ال ترتبط مع 
األخطـاء املرتبطـة بـأي متغـر تابـع آخـر لــ )Y(. وجديـر بالذكـر أن 

املسـلامت 3 ، 6 ، 8، 9 ترتبـط بأخطـاء القيـاس.
١٠ ـ يفرتض أن القياسات مستقلة بعضها عن بعض.

وعى ذلك فالبد من التأكد من توافر مسلامت حتليل االنحدار، خاصة 
اخلطية والتالزمية اخلطية واالعتدالية وغرها قبل إجراء حتليل االنحدار.

Multiple Regression )MR( ١ . ٥ االنحدار املتعدد
املستقلة،  املتغرات  من  والعديد  وحيد  تابع  متغر  بني  العالقة  يدرس 
حول  نظرية  الختبار  غالًبا  النفس  علم  يف  املتعدد  االنحدار  ويستخدم 
السببية عى ناتج معني، وكذلك يستخدم الختبار فروض حول  التأثرات 
نموذج  ضوء  يف  السببية  التأثرات  وتشتق  متغرات،  بني  اخلطية  العالقات 
من  عدد  من  التأثرات  وداللة  حجم  لتقدير  يستخدم  فإنه  وعليه  نظري. 

املتغرات املستقلة عى متغر تابع.
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معامالت االنحدار املتعدد: 

إذا اعتربنا متغرين منبئني متصلني X1 و X2، ومتغر تابع متصل Y، فإن 
شكل املسار سيكون كاآليت:

e (ζ)    اخلطأ
b2    املسار

b1    املسار

 االرتباط

الشكل رقم )٢( شكل املسار لنموذج حتليل االنحدار املتعدد

وإذا افرتضنا أن معامل ارتباط برسون بني املتغرات الثالثة هي: 

rx1x2 /ryx1/ ryx2 

)معامالت   Zero – order correlations املعامالت  هذه  عى  ويطلق 
 . X2 مل تكن بمعزل عن تأثر تداخل ryx1 االرتباطات الرتبية الصفرية(؛ نظًرا ألن

وتصبح معادلة االنحدار كاآليت:

Ŷ = b1  X1  + b2  X2  + a

حيث Ŷ الدرجـة املتنبــأ هلا، b2 ،b1 معامالت االنحدار غر املعيارية، 
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فبناء  املتوسط.  وبناء  التغاير  بناء  متتلك  املعادلة  وهذه  االنحدار.  ثابت   a
املتوسط  بناء  أن  حني  يف  املعيارية،  غر  االنحدار  معامالت  يناظر  التغاير 
باستخدام  املعادلة  هذه  معامل  تقدير  ويتم   ،a الثابت  يناظر  التابع(  )للمتغر 
 ،Ordinary least squares )OLS( الرتبية )طريقة املربعات الصغرى )الدنيا
وهي طريقة املعلومات اجلزئية partial – information method ؛ ألهنا حتلل 
املعادلة مع متغر تابع واحد، ومعامل االرتباط املتعدد بني Y وكـل من X1 و 
X2 هو Ry.x1.x2 هو متاًما معامل االرتباط بني الدرجة Y املقاسة واملتنبأ هبا Ŷ أو 

)RY. Ŷ(، وأوزان االنحدار غر املعيارية أو معامالت االنحدار غر املعيارية 
واحدة  نقطة  فرق  من   Y يف  املتوقعة  اخلام  الدرجة  فروق  إىل  تشر   b2  ،b1

ألحد املنبئات مع ضبط املنبئات األخرى، وقد طرح kline )2011( املثال 
التايل: فلو أن b2= 3.65 ، 5.40 = b1  فإن الفرق املتوقع يف Y هو 5.40 
نقطة  فرق  وباملثل   ،X2 ضبط  مع  واحدة  بنقطة   X1 عى  الفرق  نتيجة  نقطة 
واحدة عى X2 يتنبأ بـ 3.65 نقطة عى Y مع ضبط X1 . وألن املعامالت 
غر املعيارية تعكس مقاييس أو وحدات قياس املنبئات، فإن قيم b للمنبئات 
مع مصفوفات هبا درجات خام خمتلفة ووحدات القياس ال يمكن مقارنتها، 
.b2 <b1 ؛ ألنX2 أكرب من X1 وعى ذلك ال يمكن القول بأن القوة التنبؤية لـ

املعيارية  املتغرات  ضوء  يف  االنحدار  معادلة  عن  التعبر  يتم  ولذلك 
Z ŷ = β1  Zx1 + β2   Zx2 :كاآليت

 Zx2، Zx1 املعيارية(،  بيتا  )أوزان  املعيارية  االنحدار  معامالت   β2  ،β1

. X2، X1 الدرجات املعيارية لـ

وحدات  يف  التابع  املتغر  عى  املتوقع  الفرق  أن  إىل  تشر  بيتا  وأوزان   
يمكن  وعندئذ  األخرى  املنبئة  املتغرات  كل  ضبط  مع  معياري  انحراف 
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مقارنة قيمتها عرب كل املنبئات.

ولتقدير معامالت بيتا املعيارية:

              ryx1 - ryx2   rx1x2β1 = 
                   1 - rx1x2

              ryx2 - ryx2   rx1x2
β2 = 
                   1 - rx1x2

وإذا كانت β1 = 0.40  و β2= 0.80 فيمكن القول بأن القوة التنبؤية 
معياري  انحراف  بوحدات   X1 لـ  التنبؤية  القوة  ضعف  لـ X2هي  النسبية 
بني  الداخلية  االرتباطات  من  تصحح   β2، β1 وأحياًنا   ،)2.00 = β2/β1(
املنبئات، فإن قيمتها تكون أقل من معامالت االرتباطات ryx2 و ryx1 ولكن 
عدد  كانت  وإذا   . املناظرة  االرتباطات  عى  تزيد  أن   β2 و   β1 لقيم  يمكن 
املنبئات أكرب أو تساوي 3، فإن حساب املعادالت السابقة يكون أكثر تعقيًدا. 

ومعامالت  بيتا  األوزان  يف  كدالة   R2
Y.X1X2 عن  التعبر  يمكن  كذلك 

االرتباطات بني املنبئات واملتغر التابع كاآليت: 

 R2
Y.X1X2 = β1 ryx1  +  β2 ryx2

وعى ذلك فعند املقارنة بني القوة التنبؤية للمنبئات فالبد من االعتامد 
صحيح  غر  ولكنه  نفسها،  العينة  يف  املعيارية  بيتا  أوزان  أو  معامالت  عى 
أن تتم مقارنة بيتا للمنبئات نفسها عى عينات خمتلفة؛ ألن هذه العينات هلا 
تباينات خمتلفة؛ ألن هذا املعامل قائم عى التباينات يف العينة. ويف هذه احلالة 
يفضل االعتامد عى معامالت االنحدار غر املعيارية عند املقارنة بني عينات 

خمتلفة. 
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وإذا كان لدينا درجات مخسة طالب عى ثالثة متغرات، هي: مفهوم 
 )Y( والتحصيل  منبئة(  )املتغرات   )X2( العاملة  والذاكرة   )X1( الذات 
)متغر تابع(. وبتقدير معامالت االرتباطات من خالل برنامج SPSS عى 

النحو اآليت: 

ryx1 = 0.59 , ryx2 = 0.76 ,  rx1x2  = 0.90

معامالت االنحدار غر املعيارية: 

byx1 = - 0,43, byx2 = 1.51,  a  = 0.81

β yx1 =- 0.55 ,  βyx2 = 1.26 :ومعامالت االنحدار املعيارية

ومعامل االرتباط املتعدد واملصحح:

= 0.28 Ry.x1x2 = 0.64   ,  R2
adj   

ZŶ = - 0.55 x1 + 1.26 x2  :إًذا معادلة االنحدار املعيارية

Ŷ = - 0.43 x1 + 1.51 x2  + 0.81 :ومعادلة االنحدار غر املعيارية

RY.X1X2 هو معامل  ومعامل االرتباط املتعدد بني املنبئات واملتغر التابع 
به  املتنبأ  املتغر  ودرجات   ،)Y( التابع  املتغر  درجات  بني  برسون  ارتباط 

)Ŷ(، إًذا:  
   R2

 Y.X1X2 = R yŶ

 ومدى معامل االرتباط املتعدد من الصفر إىل الواحد الصحيح ومربع 
R2 يشر إىل نسبة التباين املفرس يف املتغر التابع 

Y.X1X2 معامل االرتباط املتعدد
ذلك  عى   R2 = 0.36 فإن   ،R=0.60 كانت  فإذا  املستقلة.  املتغرات  نتيجة 
للمتغر  الكي  التباين  يفرسان 36٪من   X2، X1 املتغرين  بأن  القول  يمكن 

 . X2، X1 يمثالن القوة التنبؤية للمتغرات  β2 ، β1 وقيم ،Y التابع
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 Model validation ١ . ٦ مصداقية نموذج االنحدار 
احلقيقية،  قيمتها  من  أعى   R2 جتعل   OLS التقدير  طريقة  استخدام 
)تكون   Statistical Bias إحصائي  عليه حتيز  ويطلق  وحيدث حتيز موجب 
 R2 قيمتها أعى من قيمتها يف املجتمع(، كام حيدث انكامش أو تقلص لقيمة
املحسوبة من بيانات العينة عن قيمتها يف عينات أخرى، ويطلق عليه ظاهرة 
اشتقت  إذا  نفسها  هي  تكون  ال  االنحدار  معامالت  قيم  وأن   Shrinkage

التصحيحية لـمربع  الطرائق  العديد من  من عينات جديدة؛ ولذلك يوجد 
.R2 معامل االرتباط املتعدد

يعني  وال  النموذج،  دقة  عى  للحكم  كافية  ليست  النموذج  ومطابقة 
استخدام النموذج يف التنبؤ املستقبي، ولكن البد أن تتضمن الدقة مصداقية 
Model validation، وتشمل استقرار النموذج من خالل عينات  النموذج 
ρc( واستقرار النموذج من 

2( Cross-validation أخرى من املجتمع نفسه 
.)ρ2( Population validity خالل املجتمع ككل

وتتحدد مصداقية نموذج االنحدار من خالل :
معامل  قيمة  تكون  أن  املتوقع  من  املصحح:  االرتباط  معامل  مربع   
االرتباط بني U ،Xقريبة من قيمته يف املجتمع، ولكن قيمة R تكون قيمتها 
يكون  قيمتها  تأرجح  فإن  وعليه  املجتمع،  يف  لقيمتها  دقيقة(  )غر  متذبذبة 
R عن قيمتها احلقيقية.  يف االجتاه املوجب؛ بمعنى أنه حيدث تضخم لقيمة 
وحيدث هذا التضخم بصورة واضحة يف أحجام العينات الصغرة؛ ولذلك 
تكون قيمة R أعى من قيمتها احلقيقية، وهلذا السبب حيدث تصحيح لقيمة 

R، وتوجد صيغ عديدة منها:
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 صيغة )Wherry, 1931( هلذا التصحيح: 

                        N - 1
ρ2 =  1 -                                      - (1 - R2)                  
                       N - K - 1

R2  املستخدمة يف تقدير مطابقة النموذج؛ حيث 
adj هي تقدير لقيمة ρ2 و

 ρ2  ،مربع معامل االرتباط R2 ،عدد املتغرات املستقلة ، K حجم العينة N
تقدير لـ R2 يف املجتمع. 

وإذا كان N=6،  K=3 وللعينات الصغرة كانت R2=0.70235   فإن:

R2
adj  = 1 -   (1-0.70235) ( 

6 - 1

6-3-1
 ) = 0.25588

الصغرة،  العينات  حالة  يف  كبًرا  يكون   R2 لـ  الشديد   التقلص  وهذا 
ويزداد هذا التقلص كلام زادت نسبة عدد املتغرات املستقلة إىل عدد األفراد؛ 
بمعنى كلام كان حجم العينة صغًرا، وعندما تكون N = 60  أو أقل، ويوجد 
تعطي  السابقة  املعادلة  فإن   ،20 من  أكثر  املستقلة  املتغرات  من  كبر  عدد 

.  R2 تقديًرا غر مناسب لتصحيح
 :Pratts معادلة

2(1 - R2)
N-k-2.3

R2  +

  

(N-3) (1 - R2)
N-k-1

ρ2  = 1 - 

  )Raju, Biligic, Edwards & Fleer, 1999(:يف )197( Browne معادلة

 

(N-k-3) ρ4 + ρ2

(N-2k-2) ρ2 + k
ρ2  = 
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ρc صدق النموذج عرب العينات،  ρ2 صدق النموذج التنبؤي يف 
حيث 2

 Wherry. أو صيغة Pratts املجتمع املقدر باستخدام صيغة

اإلحصائي  التحيز  معاجلة  يف  ألفضليتها  الطرائق  هذه  اختبار  وجرى 
من  أكرب  الدراسة  عينة  من  املحسوبة   R2 قيمة  أن  نتيجة  ينشأ  التحيز  وهذا 
وتوصل  نفسه.  املجتمع  من  حمسوبة  أخرى  عينات  من  املحسوبة  قيمتها 
الطرائق  أنسب  Browne من  أن صيغة  إىل   )1996( Kromrey & Hines

صيغة  أن  حني  يف  فأكثر،   200 لعينة  أفضل  يكون  وأدائها   ρc
2 لتقدير 

  )2001) Yin يف حني توصل ،ρc
Wherry تعطي تقديرات متحيزة لتقدير 2

ρ2 يف املجتمع، هي لـ Pratts، أما أفضل 
Fan & إىل أن أفضل الصيغ لتقدير 

معظم  وأداء   Browne لـ  هي  أخرى  عينة  إىل  عينة  من   ρc
لتقدير2 الصيغ 

ρc تكـون غيـر متحيـزة عندما تكـون نسبة ألفـراد 
2
ρ2 و 

طرائق التقدير لـ 
للمتغيـرات كبيـرة.

 ρ2 لتقدير  صيغة   22 فعالية  بني  قارنت  التي  املهمة  الدراسات  ومن 
ρc عرب أحجام عينات خمتلفة هي لـ Raju et al.  )1999(، وتوصلوا إىل 

و2
أدق   Pratts فأكثر وتعد صيغة  لعينة 200  يمكن  ما  أدنى  يكون  التحيز  أن 
أفضل   Browne صيغة  أن  حني  يف  املجتمع(،  )صدق   ρ2 لتقدير  الطرائق 

ρc )الصدق عرب العينات(.
لتقدير 2

١ . ٧  إسرتاتيجيات أو طرائق حتليل االنحدار املتعدد 
 Field, 2009( هناك طريقتان رئيستان إلدخال املنبئات يف معادلة التنبؤ 

Kline,2016;( مها:  

1ـ طريقـة اإلدخـال التالزمي)مًعـا( Simultaneous Entry : ويطلق عليها 
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 SPSS برنامـج  يف  وتسـمى   Forced entry  »اإلجبـاري »اإلدخـال 
بــ Enter، وفيهـا جيـري إدخـال كل املتغـرات املنبئـة يف التحليـل يف 
 Standard الوقت نفسـه، وتسـمى حتليـل االنحـدار املتعـدد املعيـاري
يعمـل  أن  التحليـل هـو  Multiple Regression، واهلـدف مـن هـذا 

البحـث االستكشـايف لتحديـد درجـة تأثر متغـر أو أكثر عـى ناتج أو 
متغـر تابـع؛ ولذلك يسـتخدم لتحديـد إىل أي درجة تتنبـأ جمموعة من 
املتغـرات باملتغـر التابـع ومعرفة األمهية واإلسـهام النسـبي للمنبئات 

.β املختلفـة، وذلـك مـن خـالل معامـل االنحـدار بيتا

إدخـال  يتـم  فيهـا   :Sequential Entry التسلسـي  اإلدخـال  طريقـة  ـ   2
ا  املتغـرات يف املعادلـة تسلسـاًل يف ضـوء معياريـن خمتلفـني؛ إمـا نظريًّ
)منطقيًّـا( من حيث مدى إسـهام املتغرات املسـتقلة يف ضـوء النظرية، 
أو إمربيقيًّـا )إحصائيًّـا( مـن حيث مدى إسـهام املتغرات املسـتقلة من 
خـالل داللتهـا اإلحصائيـة، وفيهـا يكـون هـدف االنحـدار للتفسـر 
وحتديـد أي املتغـرات أكثـر تأثـًرا يف املتغـر التابـع، ويسـتخدم أيًضـا 
ألهـداف التنبـؤ. يف هذه الطرائـق يتم الرتكيـز عى الداللـة اإلحصائية 

ألي تغـر يف التبايـن املفـرس R² وهـي تكـون عـى النحـو اآليت: 

ـ اإلدخـال اهلرمـي )االنحـدار اهلرمـي( Hierarchical Entry : وهـي 
تعتمـد عـى إدخـال املتغـرات املنبئـة بصـورة تسلسـلية )سلسـلة من 
 Sequential Entry اخلطـوات(، ويطلـق عليهـا اإلدخـال التسلسـي 
أو طرائـق االنحـدار التسلسـلية، وتسـمى أحياًنـا االنحـدار اهلرمـي 
وفيـه يتحكـم الباحـث يف إدخال املنبئـات يف معادلـة التحليل يف ضوء 
النظريـة )مفاهيمـي(. ففـي ضـوء اإلطـار النظـري تدخـل املتغرات 
ثالثـة  تدخـل  فمثـاًل  التابـع،  باملتغـر  التنبـؤ  يف  أمهيتهـا  حيـث  مـن 
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متغـرات منبئة)مسـتقلة( يف التحليـل، ثـم حيصـل عى معادلـة التنبؤ، 
ثـم نضيـف متغرين آخريـن إىل الثالثة السـابقة، ونحصل عـى مقدار 
التبايـن املفرس للمتغـرات مًعا وهكـذا. وأحياًنا يتم إدخـال املتغرات 
النفسـية يف اخلطـوة  املتغـرات  ثـم  الديموجرافيـة يف اخلطـوة األوىل 
املتغـرات  لضبـط  أو  للتحكـم  فقـط  ليـس  الرتتيـب  وهـذا  الثانيـة، 
للمتغـرات  التنبؤيـة  القـوة  بتقويـم  لتسـمح  ولكـن  الديموجرافيـة 
النفسـية. فإذا تناول الباحث دراسـة أثـر ثالثة متغرات، مثـل: الذكاء 
والشـخصية والدافعيـة عى التحصيل، ففي ضوء الدراسـات السـابقة 
أظهـرت أن الـذكاء أكثـر تأثـًرا يليـه الدافعيـة ثـم الشـخصية، فعنـد 
إجـراء االنحـدار يتم إدخال الـذكاء أواًل، ثـم يتم إجـراء التحليل، ثم 

يتـم إدخـال الدافعيـة مـع الـذكاء وإجـراء التحليـل وهكذا.

ـ االنحـدار التدرجيي)خطـوة خطـوة( Stepwise Regression : فيهـا 
يتـم إدخـال املتغرات يف املعادلـة تدرجييًّا أو تسلسـليًّا يف ضوء معاير 
معامـالت  أعـى  هلـا  التـي  املتغـرات  إدخـال  يتـم  كأن  إحصائيـة، 
ارتباطـات دالـة إحصائيًّـا مـع املتغـر التابـع يف التحليـل يف النموذج 
املبدئـي؛ حيـث يبـدأ الربنامـج فقـط بالثابـت )a(، ثـم يبحـث عـن 
أفضـل منبـئ باملتغـر التابع من خالل أعـى معامل ارتبـاط بني املنبئ 
واملتغـر التابـع وله داللـة إحصائية، ولو أن هذا املتغر أحدث حتسـنًا 
يف القـوة التنبؤيـة للنمـوذج R2 يبقـى يف املعادلـة، ثـم يبـدأ الربنامـج 
يف البحـث عـن متغـر منبـئ ثـاٍن من خـالل أيًضـا معامـل االرتباط 
مـع املتغـر التابـع، فـإذا كان املتغـر األول قـد فـرس 40٪ مـن تباين 
املتغـر التابـع، فيبقـى 60٪ مـن التبايـن مل يفـرس، ويظـل الربنامـج 
يبحـث عـن أهم املتغرات حسـب مـدى إسـهامها يف تفسـر التباين 
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املفـرس للمتغـر التابـع، وتتوقـف اإلضافـة عندمـا ال حيـدث حتسـن 
دال إحصائيًّـا يف قيمـة R2 نتيجـة إضافـة منبئـات أخـرى، وتسـمى 
هـذه اإلسـرتاتيجية بالتضمـني األمامـي Forward Inclusion، وهي 
ختتـار أهم املنبئـات الدالة إحصائيًّـا، أما طريقة االسـتبعاد أو احلذف 
اخللفـي Backward Elimination، فهـي تبـدأ بـكل املتغـرات املنبئة 
يف املعادلـة، ثـم يقـوم الربنامـج باحلـذف أتوماتيكيًّا للمتغـرات غر 

.)Tالدالـة )يتـم حتديـد الداللة مـن خالل اختبـار
ولكـن توجـد حمـددات لطريقـة Stepwise وهـي بنـاء النمـوذج يف   
إمربيقيـة مـن دون األخـذ يف احلسـبان  أو  ضـوء أسـس إحصائيـة 
األسـس النظريـة لبنـاء النمـوذج، وهـذا جيعـل النتائـج غـر قابلـة 
للتطبيـق إال إذا أجريـت عـى عينات جديـدة للتأكد مـن مصداقيتها، 
وهـذا اإلجـراء األتوماتيكـي يقـوم باختيـار النمـوذج وهـو مشـابه 
SEM وهـي تضيـف  النمـوذج يف إسـرتاتيجية  تعديـل  إلجـراءات 
معـامل أو مسـارات يف النمـوذج يف ضـوء أسـس إحصائيـة صارمـة 
هبـدف حتسـني املطابقة بغـض النظر عـن مقبوليتها وتفسـرها، وعى 
لبنـاء   Stepwise إسـرتاتيجية  باسـتخدام  البعـض  ينصـح  ال  ذلـك 
نمـوذج االنحـدار املتعـدد، وهـذا مـا دعـا (kline )2016 إىل وضـع 

. Death to Stepwise Regression عنـوان رئيـس يف كتابـه، هـو 

 Specification Error ١ .٨ خطأ التخصيص
تشر إىل قضية املتغرات املستبعدة من معادلة االنحدار، ولكنها تسهم 
 )2011( Kline التابع، وأطلق عليها  التباين املفرس للمتغر  بقدر كبر من 
باجلملة Heart break of Love بمعنى القلب املكسور نتيجة فراق أحبابه، 



29

ryx2 = 0.60 ، ryx1 = 0.40 واستخدم الباحث املتغر املنبئ  فإذا افرتضنا أن 
أدخل  لو  ولكن   ،0.40  = االنحدار  معامل  فإن   ،X2 واستبعد  فقط   X1

ربام ال   X1 لـ   β1 االنحدار  معامل  فإن  كمنبئني،   X1 إىل جانب   X2 الباحث 
يساوي 0.40، وعى ذلك فإن االعتامد عى X1 فقط ال يعكس القوة التنبؤية 

احلقيقية.

وتستبعد املتغرات ألهنا ال تقاس وليست ضمن اهتامم الدراسة، ومن 
غر املنطقي أن يقيس الباحث كل املتغرات املؤثرة يف املتغر التابع؛ ألن هذا 
دقيًقا  يكـون  أن  الباحث  وعى  الدراسة.  ومدة  إمكاناته  نطـاق  خارج  يقع 
يف اختيار املتغرات املؤثرة يف الظاهرة يف ضوء مراجعة دقيقـة للدراسـات 
يف  التخصيص  خطأ  قضيـة  لتجنب  متامسكـة  نظريـة  ووجود  السابقة 

االنحـدار املتعدد.

 Suppression ١ .٩ اإلمخاد أو التناقضية
 β االنحدار  ألوزان  املطلقة  القيمة  تكون  عندما  الظاهرة  هذه  حتدث 
للمتغر املنبئ )املستقل( أكرب من قيمة معامل االرتباط مع املتغر التابع، أو 
تكون إشارة معامل االرتباط خمتلفة عن إشارة معامالت االنحدار. وبفرض 
أن قيمة االرتباط موجبة ولكن اتضح أن قيمة معامل االنحدار سالبة، وهذا 

يثر الدهشة واحلرة، فإذا افرتضنا أن

ryx1 = 0.19، ryx2 = 0.49، rx1x2 = 0.70 

وعند إجراء حتليل االنحدار يتضح أن: 

β1 = -0.30,      β2 = 0.70,     Ryx1x2 = 0.54

 β2 وأن قيمة ،ryx1 عكس إشارة معامل االرتباط β1 فنالحظ أن إشارة
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 Negative وعى ذلك فإن اإلمخاد السالب ،ryx2 تزيد عى قيمة معامل االرتباط
Suppression حيدث عندما ترتبط املتغرات املنبئة مع املتغر التابع ارتباًطا 

تأثر  ضبط  مع  سالبة  إشارة  تأخذ  االنحدار  معامالت  قيم  ولكن  موجًبا، 
 Classical أما اإلمخاد الكالسيكي .)Kline, 2011( املتغرات املنبئة األخرى
التابع  باملتغر  املنبئة  املتغرات  أحد  يرتبط  فيحدث عندما ال   Suppression

مثاًل  β1=-0.3مع ضبط  قيمة  له  املعياري  ryx = 0، ولكن معامل االنحدار 

القيمة  خيفي  أن  يمكن  االرتباط  معامل  أن  يوضح  وهذا  آخر،  منبئ  متغر 
التنبؤية احلقيقية للمتغر ملجرد أن تضبط متغرات أخرى. أما اإلمخاد التباديل 
ارتباًطا  املنبئان  املتغران  يرتبط  عندما  فيحدث   Reciprocal Suppression

 .)Kline, 2011( موجًبا مع املتغر التابع، ولكن يكون بينهام ارتباط سالب

 Lisrel ١. ١٠مثال تطبيقي لتحليل االنحدار املتعدد باستخدام
أراد باحث معرفة القيمة التنبؤية للتحصيل يف الفصل الدرايس األول 

والدافعية ومفهوم الذات للتنبؤ بالتحصيل يف الفصل الدرايس الثاين.
ولتحليل هذا النموذج اتبع اآليت:

الفصل  يف  التحصيل  املنبئة:  املستقلة  املتغرات  النموذج:  ختصيص  أواًل: 
 ،)mot( والدافعية ،)Sel( ومفهوم الذات ،)ach1( الدرايس األول
 .)ach2(الثاين الدرايس  الفصل  يف  التحصيل  التابعة:  املتغرات 

ويتضح ذلك من خالل الشكل التايل:
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23

ϒ12

ϒ11

 ϒ13

ϕ

الشكل رقم )٣( نموذج حتليل االنحدار يف ضوء إسرتاتيجية SEM ملفهوم 
الذات والدافعية والتحصيل

ثانًيا: حتديد النموذج: عدد املعامل احلرة يف النموذج = 3 تأثرات )معامالت 
تباينات   3  + )ϕ( ارتباطات فاي (γ)+3 تغايرات أو  انحدار( جاما 

متغرات مستقلة + 1 تباين خطأ )ζ(= 10  معامل.
وعليه يوجد 6 تغايرات؛ ثالثة متثل العالقات بني املتغرات املستقلة   
املستقلة. ومعامالت  املتغرات  تباينات  بعضها ببعض، وثالثة متثل 
V)V+1) /2= (4)(4+1) = 20/2 = 10 :االرتباطات باملصفوفة هي

حيث V عدد املتغرات املقاسة يف النموذج.  
وعى ذلك، فإن عدد معامالت االرتباط يف املصفوفة = 10، وعدد   
معامالت  عدد  ألن  متاًما؛  حمدد  النموذج  إًذا   ،10  = النموذج  معامل 
االرتباط = عدد املعامل احلرة املراد تقديرها، وعى ذلك فإن درجات 

df = 10-10 = 0.0      :احلرية

ثالًثا: تقدير النموذج يتضمن اآليت: 

من  للمتغرات  االعتدالية  توافر  من  التأكد  تم  البيانات:  مسح  ـ   ١
الواحد  تزد عى  التفرطح وااللتواء حيث مل  تقدير مؤرشات  خالل 
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الصحيح، وكذلك التحقق من عدم وجود قضية االرتباطات العالية 
استخدام  وتم  املتطرفة.  القيم  وجود  وعدم  املستقلة  املتغرات  بني 

.ML طريقة التقدير

هذا   :SIMPLIS بلغة  الليزرال  للربنامج  املدخالت  ملف  إعداد  ـ   ٢
املدخل للربنامج يتكون من أربعة أجزاء هي: 

األسلوب  نوعية  بتحديد  للمستخدم  يسمح   :Title العنوان  ـ 
املسار  حتليل  أو  االنحدار  حتليل  مثل:  حتليله،  املراد  اإلحصائي 
أو التحليل العامي التوكيدي، وهو اختياري بمعنى أنه ليس من 

الواجب كتابته.

املتغرات  بيانات عن  Data Input: تتضمن  البيانات  ـ مدخالت 
خام  )درجات  البيانات  مدخالت  ومصدر  وشكل  )مسامها( 
أو  املعيارية  االنحرافات  أو  املتوسطات  مع  ارتباط  مصفوفة  أو 

مصفوفة تغاير( وحجم العينة.
النموذج  شكل  يتضمن   :Relationships العالقات  حتديد  ـ 

اإلحصائي وطبيعة التأثرات والعالقات البنائية.
بعينها:  End of problem أو حتديد خمرجات  التحليل بكتابة  إمتام 
وغر  املبارشة  التأثرات  أو  املعيارية  احللول  أو  التعديل  مؤرشات  مثل 

املبارشة والكلية وغرها.
Title: regression model of ach2
Observed variables:  ach2   sel   mot   ach1
Correlation Matrix:
1.000
0.507      1.000
0.480      0.224      1.000
0.275      0.062       0.577     1.000
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Sample Size: 100
Relationships:
Ach2 =   sel    mot    ach1
LISREL output: SS   SC
Path Diagram
End of problem

وجيب حفظ امللف يف امتداد )SPL( قبل إجراء األمر. وتم إجراء 
التحليل وكان املخرج عى النحو التايل:

Observed variables: ach2 sel mot ach1
Correlation matrix:
1.000
0.507    1.000
0.480      0.224    1.000
0.275      0.062      0.577     1.000
sample size: 100
Relationships:
ach2=  sel mot ach1
lisrel output:  ss  sc
Path diagram
End of problem

معامالت االنحدار )جاما(:
Number of Iterations =  0
LISREL Estimates )Maximum Likelihood)
GAMMA
                   sel         mot       ach1        
                 --------   --------   --------    
ach2          0.42         0.36      0.04
                )0.08)      )0.10)    )0.10)

                  5.20        3.64       0.41                  

وتفرس عى أهنا تأثر مبارش، وظهر وجود تأثرات أو مسارات دالة   
معامل  أن  حني  يف   ،)1.96 < T(  ach2 إىل   mot، Sel من  إحصائيًّا 
 1.96 >(T=( غر دال إحصائيًّا؛ حيث ach2 إىل ach1 االنحدار من

0.41
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والتباين املفرس )مربع معامل االرتباط املتعدد( كاآليت:  
Squared Multiple Correlations for

ach2
0.40

R²(SMC) = 1-0.60 = 40  :التباين املفرس للمتغر التابع هو  

وهي قيمة مربع معامل االرتباط لـ ach2 مع املتغرات املنبئة الثالثة.   
  PSI=(0.60)                    :والتباين غر املفرس كاآليت

 ،ach2 التابع  املتغر  الواقع عى  تباين اخلطأ  حيث 0.60 هي قيمة   
وهي متثل التباين غر املفرس وتسمى خطأ التنبؤ. وعى ذلك تكون 

معادلة االنحدار الالمعيارية كاآليت:

ach2 = 0.42 Sel + 0.36 mot + 0.60

اختيار  خالل  من  املعيارية  االنحدار  معامالت  عى  احلصول  ويمكن   
داخل  املسار  شكل  يف  اخليارات  أحد  من   standardized solution

الربنامج أو إضافة اخلط LISREL Output : SS or ALL، وهي كاآليت:
Standardized Solution

GAMMA
                     sel         mot         ach1
                  --------    --------     --------          
ach2           0.42         0.36         0.04

رابًعا: مطابقة النموذج: وظهر أن هذا النموذج يتفق بدرجة تامة مع البيانات؛ 
حيث مؤرشات املطابقة كاآليت:

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 0
Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P =1.00)
The Model is Saturated, the Fit is Perfect
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هي  الرتتيبية  الصغرى  املربعات  طريقة  تعد   SPSS برنامج  ويف   
املستخدمة يف تقدير معامل نموذج االنحدار اخلطي من بيانات العينة، 
وهي تعتمد عى تقليل جمموع الفروق املربعة بني الدرجات املالحظة 

واملتنبأ هبا للمتغر التابع.

خامًسا: تعديل النموذج: يمكن إجراء تعديل يف النموذج بحذف املسار غر 
الدال إحصائيًّا وإعادة تقدير معامل النموذج يف ضوء مؤرشات حسن 

املطابقة، ويكون ملف املدخالت:
Relationships: Ach2 =   Sel    mot
                        Path Diagram
                         End of problem

 SPSS ١. ١١ تنفيذ االنحدار املتعدد بمسلامته يف
مجع باحث بيانات لـ 175 طالًبا ألربعة متغرات مستقلة هي:

.mot2 وخارجي mot1 الدافعية: يتضمن بعدين؛ داخي
.att2 واملدرسة att2 االجتاه: يتضمن بعدين نحو املادة

.achievement واملتغر التابع هو التحصيل

أواًل: إدخال البيانات: 
املتغرات  مسمى  اكتب   Name عمود  وحتت   variable view اضغط  ـ   1

 .achievement واملتغر التابع att2, att1, mot2, mot1 وهي املستقلة
2 ـ  اضغط Data view تظهر شاشة هبا مخسة أعمدة كل عمود يمثل متغًرا.

3 ـ  ابدأ يف إدخال البيانات.
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ثانًيا: تنفيذ األمر بمسلامته:
مماثلة  شاشة  يعطي   Analyze  Regression  Linear اضغط  ـ   1

لالنحدار البسيط: 

.Dependent إىل مربع achievment 2 ـ  انقل املتغر التابع
Independent إىل مربع att2, att1, mot2, mot1 3 ـ انقل املتغرات املستقلة
4 ـ  يف مربع Block 1 of 1 توجد الطريقة Method ويظهر يف املربع الذي 
السهم  عى  ضغط  وإذا  للربنامج،   default وهي   Enter طريقة  أمامها 

 .Enter تظهر طرائق االنحدار املتعدد، والباحث اختار
5 ـ  اضغط اختيار Statistics تظهر الشاشة اآلتية:
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6 ـ  عى اجلانب األيمن من الشاشة توجد عدة اختيارات:  

إحصاءات  صياغة  يف  يفيد  وهذا  منشطة(  )هي   :Model fit اخرت  ـ 
للتقدير  املعياري  واخلطأ   Adjusted R2 و   R2 وتتضمن  املطابقة، 

وجدول ANOVA للنموذج.
يف  متغر  لكل  املعياري  واالنحراف  املتوسط  يعطي   :Descriptive ـ 
مصفوفة  يعطي  أن  ويمكن  املتغرات،  لكل  األفراد  وعدد  التحليل 
الداللة  اختبار  وكذلك  التحليل،  يف  املتغرات  كل  بني  االرتباط 
اإلحصائية لكل معامل ارتباط الختبار ذي ذيل واحد، وهي مفيدة يف 

فحص قضية التالزمية اخلطية عن طريق فحص معامالت االرتباط.
برسون  ارتباط  معامل  يعطي  االختبار  هذا   :Partial Correlations ـ
معامل  حساب  يف  تفيد  وهي   ،Partial اجلزئي  االرتباط  ومعامل   r
تأثرات  ضبط  بعد  حمدد  مستقل  ومتغر  التابع  املتغر  بني  االرتباط 
بقية املتغرات املستقلة األخرى يف النموذج، وهذا املعامل يقوم عليه 
 Semipartial حتليل االنحدار. يف حني أن معامل االرتباط شبه اجلزئي
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التابع  املتغر  العالقة بني كل متغر مستقل )منبئ( وجزء من  يتناول 
الذي مل يفرس عن طريق بقية املتغرات األخرى يف النموذج.

 VIF وقيم   Tolerance مؤرشي  يعطي   :Collinearity diagnostics ـ 
لكل متغر مستقل يف التحليل لتشخيص التالزمية اخلطية.

أما يف مربع Regression Coefficient فتوجد عدة اختيارات منها:
منبئ  R2 جراء تضمني متغر  التغر يف  R square change: يعرض  ـ  
إسهام  لتقدير  مفيد  املقياس  وهذا  املتغرات(  من  )أو جمموعة  جديد 

املنبئات اجلديدة يف تفسر تباين املتغر التابع.
واملعياريـة   الالمعياريـة  االنحـدار  معامـالت  يعطــي    :Estimates ـ 

)ß, b(، واختبارات الداللةT ملعامالت االنحدار واخلطأ املعياري.
ملعامالت  الثقة  فرتات  يعطي   :Confidence intervals الثقة  فرتات  ـ 
االنحدار غر املعيارية، وهي مفيدة لتقدير القيمة االحتاملية ملعامالت 

االنحدار يف املجتمع.
ومعامالت  التغايرات  مصفوفة  يعرض   :Covariance Matrix ـ 
االرتباطات والتباينات بني معامالت االنحدار لكل متغر يف النموذج.

أما يف مربع Residuals فتوجد عدة اختيارات:
أو  األخطاء  استقاللية  من  للتحقق  إحصاء   :   Durbin – Watson ـ  أ 
هلذا  إحصائية  داللة  اختبار  يعطي  ال   SPSS وبرنامج  البواقي 
ال  فإنه   ،2 عن  كافية  بدرجة  ختتلف  قيمته  كانت  فإذا  اإلحصاء، 

توجد استقاللية بني أخطاء القياس.
 Y التابع  للمتغر  املقاسة  القيمة  يعطي   :Casewise Diagnostic ـ  ب 
املعيارية(  البواقي  أو  )األخطاء  بينهام  Ŷوالفرق  هبا  املتنبأ  والقيمة 
All Cases( أو للحاالت  القيم لكل احلاالت )اخرت  ويعطي هذه 
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إىل 2 من   3 تغر  ويمكن  املعيارية عى 3،  البواقي  فيها  تزيد  التي 
. Outliers outside خالل

. Continue 7 ـ اضغط
8 ـ اضغط اختيار Plot عى يمني الشاشة تظهر الشاشة اآلتية:

  Homoscedasticityو االعتدالية  مسلمة  لفحص  االختيار  وهذا 
للبواقي، فعى يمني الشاشة تظهر مسمى املتغرات وهي: 

.Dependent ـ درجات املتغر التابع اخلام
معادلة  ضوء  يف  هبا  املتنبأ  املعيارية  التابع  املتغر  قيم   :ZPRED ـ 

االنحدار التي جرى بناؤها.
ـ ZRESID: البواقي أو األخطاء املعيارية وهي الفروق املعيارية بني 
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الدرجة املقاسة Y والدرجة املتنبأ هبا عن طريق النموذج، وكام نعلم 
أن البواقي غر املعيارية هي الفرق بني  Ŷ، Y وال يمكن حتديد نقطة 
قطع لتحديد البواقي الكبرة. وللتغلب عى هذه املشكلة نستخدم 
عى  الالمعيارية  البواقي  قسمة  خارج  وهي  املعيارية  البواقي 
Z للنامذج  البواقي املعيارية  االنحراف املعياري، ويمكن أن تقارن 

املختلفة، فإذا كانت: 
ـ القيمة املطلقة للبواقي أكرب من 3.29 )تقريًبا 3( البد أن تؤخذ 

يف احلسبان.
ـ إذا وجد 1٪ من احلاالت هلا بواٍق معيارية أكرب من 2.58، فهذا 
دليل عى أن مستوى اخلطأ داخل النموذج غر مقبول؛ بمعنى 

أن النموذج ضعيف املطابقة مع البيانات.
فأكثر   1.96 معيارية  بواٍق  هلا  احلاالت  من   ٪5 وجدت  إذا  ـ 
البيانات متثياًل  النموذج ال يمثل  فإنه دليل عى أن  )2 تقريًبا(؛ 

دقيًقا.

أما الشكل اآلخر للبواقي فهو Studentized Residual وهو بواٍق 
البواقي  املعياري، وهلا خصائص  االنحراف  معيارية مقسومة عى  غر 

املعيارية نفسها، ولكنها عادة تعطينا تقديًرا دقيًقا لتباين اخلطأ.
ـ DRESID : البواقي املحذوفة.

ـ ADJPRED  : القيم املتنبأ هبا املصححة.
ـ Studentized Residual :SRESID البواقي املعدلة.

ـ SDRESID  : البواقي املعدلة املحذوفة.
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9 ـ ولتقويم االعتدالية وجتانس البواقي Homoscedasticity اتبع اآليت:
 . Y وانقله إىل مربع ZRESID أ ـ اضغط متغر
.X وانقله إىل مربع ZPRED  ب ـ اضغط متغر

 normal Studentized Residual plots اضغط مسلمة  ج ـ حتت جزء 
probability plot  و histogram؛ لتقويم اعتدالية البواقي.

.Continue 10 ـ  اضغط 
11 ـ  اضغط اختيار Save تظهر الشاشة اآلتية:

اخلطوات  من  الناجتة  التشخيصية  املتغرات  حفظ  يمكن  حيث   
هذه  بحساب  الربنامج  يقوم  حيث  البيانات؛  ملف  يف  السابقة 

اإلحصاءات وخلق أعمدة جديدة يف ملف البيانات.
12 ـ يف مربع Predicted Value  اضغط: 



42

 Unstandardized أ ـ الدرجة املتنبأ هبا
 )Z)  Standardizedب ـ الدرجة املتنبأ هبا املعيارية

Adjusted Predicted Value ج  ـ
13ـ يف مربع Residuals اضغط:

Unstandardized  أ ـ البواقي اخلام
Standardized ب ـ البواقي املعيارية

 Studentdized Residual  ج ـ
د ـ Deleted Residual  هي البواقي عندما يستبعد الفرد من التحليل، 
وهي الفرق بني املتغر التابع والقيمة املتنبأ هبا املصححة عند استبعاد 

احلالة.
14ـ يف مربع Distance اضغط:

املتغر املستقل  ابتعاد قيمة  Mahalanobis Distance هو مؤرش ملدى  ـ 
عن املتوسط العام.

ـ  Cook Distance إىل أي درجة تتغر البواقي لكل األفراد، إذا استبعد 
الفرد من التحليل.

ـ قيم Leverage مقياس ملدى تأثر قيم املتغر املستقل يف مطابقة نموذج 
االنحدار.

التأثر: تتضمن إحصاءات تقيس ماذا حيدث لو استبعدنا  15ـ إحصاءات 
احلالة من التحليل، وهي: 

ـ DfBeta : الفرق يف معامالت االنحدار املعيارية )Beta( لو استبعدت 
احلالة من التحليل.

من  الفرد  أو  احلالة  استبعدت  لو  هبا  املتنبأ  القيمة  يف  التغر   :  DfFit ـ 
التحليل.
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.DfFit الدرجة املعيارية لـ : Standardized  DfBeta ـ
ـ Covariance ratio : نسبة حمدد مصفوفة التغاير يف حالة استبعاد حالة 
أو فرد حمدد من التحليل إىل حمدد مصفوفة التغاير مع وجود الفرد من 

التحليل والنسب القريبة من 1.0 تشر إىل خطأ قليل.
االنحدار يف  معامالت  Create coefficient Statistics حلفظ  16ـ اضغط 

قاعدة بيانات جديدة، واكتب مسمى قاعدة البيانات اجلديدة كاآليت:
.Create a new dataset ـ

 Regression وليكن  مسمى  Dataset name ـ  اكتب اسم امللف
data  أو ـ اضغط

.write a new file ـ

وحدد موقع امللف اجلديد فمثاًل تم حتديده يف مسارD مثاًل واكتب اسمه   
Save. واضغط Regression

.Continue 17ـ اضغط
18ـ اضغط اختيار Options فتظهر الشاشة اآلتية:
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 Stepwise ـ يمكن تغير حمكات إدخال املتغرات يف االنحدار التدرجيي
ومن األفضل استبقاء حمك  .05ويمكن تغيره إىل معيار أكثر رصامة 

وهو0.01.
البيانات الغائبة سواء استبعاد احلالة  ـ يمكن حتديد طريقة التعامل مع 
 ،Listwise من التحليل التي هبا قيمة غائبة عى أحد املتغرات، اخرت
املتغرات  أحد  عى  غائبة  بيانات  تتضمن  التي  احلالة  عى  اإلبقاء  أو 
لالستفادة منها يف حتليل متغرات أخرى، اخرت Pairwise أو استبدال 

القيم الغائبة بمتوسط املتغر.
.Continue 19ـ اضغط

20ـ اضغط OK لتنفيذ األمر.

ثالًثا: املخرج: 
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ـ أعطى املخرج اإلحصاء الوصفي للمتغرات يف التحليل:

حيث أعطى املتوسط Mean واالنحراف املعياري وعدد األفراد أو 
القياسات يف املتغرات األربعة.

ـ مصفوفة االرتباط:

الثاين داللتها  يف اجلزء األول معامالت االرتباط لبرسون، ويف اجلزء 
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اإلحصائية عند 0.01 الختيار ذي ذيلني، ويف اجلزء الثالث عدد األفراد التي 
دخلت قياساهتا يف حساب معامل االرتباط. ويالحظ يف مصفوفة معامالت 

االرتباط أن العالقة بني املتغرات املستقلة والتابعة منخفضة إىل حد ما.

0.545 كام أن العالقة  mot2  مرتفعة قلياًل  mot1  و  كام أن العالقة بني 
بني املتغرين املستقلني att1  و att2  مرتفعة نسبيًّا 0.679 وهذا غر مرغوب 
املستقلة  املتغرات  بني  العالقة  تكون  أن  يفرتض  حيث  االنحدار؛  حتليل  يف 
االرتباط  مصفوفة  فحص  خالل  من  ذلك  وعى  منخفضة،  ببعض  بعضها 

. att2 و  att1 نتوقع ظهور قضية التالزمية اخلطية إىل حد ما، خاصة بني

عدا  ما   0.05 عند  إحصائية  دالة  االرتباط  معامالت  كل  أن  ويتضح 
معامل االرتباط بني att1  و mot2 ، وكذلك دالة عند 0.01 ما عدا معامل 

.mot1 و att1  وكذلك معامل االرتباط بني att1 و  mot2 االرتباط بني

ـ أخرج الربنامج اجلدول اآليت:

توجد  فال  املعادلة،  أدخلت  مجيعها  املستقلة  املتغرات  أن  ويوضح 
ENTER، ولكن  الطريقة املستخدمة هي  متغرات مستبعدة؛ وذلك ألن 
ا من طرائق االنحدار اإلحصائية، فستوجد متغرات  إذا استخدم الباحث أيًّ

 achievement مستبعدة، وأوضح اجلدول أن املتغر التابع هو
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  ـ ملخص النموذج Summary of Model كاآليت:

يف هذا اجلزء يصف النموذج ككل حيث أعطى معامل االرتباط املتعدد 
R = 0.480، هي معامل االرتباط املتعدد بني املتغر التابع واملتغرات املنبئة 

االرتباط  معامل  ، ومربع   230= R2 املتعدد  االرتباط  معامل  مًعا، ومربع 
. Adjusted R Square=0.212 املصحح

التحصيل  تباين  من   ٪23 فرست  املستقلة  األربعة  املتغرات  وأن 
:R2 وجيري حساب

            SSreg
R2 = 
           SStotal

انظر يف جدول  ANOVA نالحظ أن:   
    3981.055
=                  = 0.230
  17302.857

صغر  من  تصحح  ألهنا  ؛   R2 من  دقة  أكثر  املصححة    R2adj وتعد 
حجم العينة ودرجات احلرية املفقودة يف أثناء االنحدار، ويتم حساهبا من 
خالل تصحيح Stein  وأحياًنا تستخدم صيغة Wherry يف بعض الربامج:
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Adjusted R2 = 1-

R2 (0.230) ،  وهو ما يدل عى أن       وهذه القيمة مشاهبة تقريًبا لقيمة  

الصدق التعميمي للنموذج جيد.

 ،R2 Std.Error of the Estimate لقيمة  املعياري  اخلطأ  قيمة  وأعطى 
وهي تدل عى الدقة العامة لنموذج االنحدار، وهي اجلذر الرتبيعي ملتوسط 

:ANOVA جمموع مربعات البواقي يف جدول

√         =MSR √78.364

Change Statistics ـ إحصاءات التغر

 يمكن إيضاح مفهوم إحصاءات التغر من خالل التساؤل اآليت: ماذا 
ذات  غر  اجلزء  هذا  االنحدار؟  معادلة  إىل  جديد  متغر  أضيف  لو  حيدث 
أمهية يف طريقة ENTER ؛ ألن كل املتغرات أدخلت إىل املعادلة؛ حيث إن 
 R2 وهي مثل قيمة Sigو df2و df1و F و R2  إحصاءات هذا اجلزء هي قيم
وجدول حتليل التباين ال تتغر قيمتها، ويمكن أن حيدث تغر إذا استخدم 

الباحث طرائق االنحدار اإلحصائي واهلرمي. 

إذا  ما  الذي خيربنا   Durbin-Watson إحصاء  يوجد  اجلدول  هناية  ويف 
كانت مسلمة استقالل البواقي أو األخطاء حتققت أم ال. والقاعدة شديدة 

(           ) (          ) (         ) (1- 0.48) = 0212
175 - 1

175 - 4 - 1

175 - 1

175 - 4 - 2

175 + 1

175
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التحفظ تقول إن القيم أقل من 1.0 أو تزيد عى 3 تشر إىل وجود استقاللية 
املسلمة  حتقق  إىل  وتشر  أفضل،  هي   2 من  القريبة  القيمة  بينام  ما،  حد  إىل 
 2 من  قريبة  ليست  فالقيمة  وعليه   ،1.208 هي  املثال  ويف  كبرة،  بدرجة 
وال هي أقل من 1.0، وبالتايل يمكن القول بتوافر املسلمة بدرجة متوسطة 

وليست جيدة.

 ANOVA جدول

لنموذج  فروض  اختبارات  عن  معلومات  اجلــدول  هذا  يتضمن 
أو ال تصلح  األربعة تصلح  املتغرات  أن  بمعنى  التنبؤ ككل؛  أو  االنحدار 

للتنبؤ بالتحصيل. 
وهذا اجلدول يتضمن صف Regression وصف البواقي أو األخطاء 
Residual  وهو يتضمن معلومات عن األخطاء وهي متثل الفرق الكي بني 

النموذج املتنبأ به Y والبيانات املقاسة)Y(، ويتضمن نسبةF وهي تعرض نسبة 
التحسن يف التنبؤ نتيجة ملطابقة النموذج بالنسبة إىل عدم الدقة )األخطاء( أو 
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البواقي املوجودة يف النموذج وتقدر كاآليت:                     

F =                  =            =                  =             = 12.701
SSregession / dfreg

SSResidual / dfresidual

3981055/4

13321.802/17

MSReg

SSRes

995.264

78.364

 أو تقدر من خالل الصيغة اآلتية :
F =                  =                      = 12.701

R2
/ K

(1-R2)(N-K-1)
0.24/4

(1-.23)(175-4-1)

وما هيمنا يف اجلدول السابق هو التحقق من الفروض اإلحصائية اآلتية:
H0  : R or ρ = 0
HA : R or ρ � 0

حيث ρ معامل االرتباط املتعدد بني التحصيل وقيمة املتغرات املستقلة 
يف املجتمع، وبام أن Sig (0.000) <0.05 وعليه نقبل الفرض البديل القائل 
بأنه يمكن للمتغرات األربعة املستقلة أن تستخدم للتنبؤ بالتحصيل، بمعنى 
االنحدار  نموذج  أن داللةF الختبار  انحدار. الحظ  بناء معادلة  أنه يمكن 

. F)4,170) = 12.701, P < 0.05ككل. وعليه

الحظ املتغرات األربعة املستقلة ليس رشًطا أن تستخدم كلها يف بناء 
معادلة االنحدار، ويمكن القول بأن الفرض البديل عى األقل أحد املتغرات 
املستقلة يمكن أن يتنبأ تنبًؤا داالًّ إحصائيًّا بالتحصيل بفرض توافر مسلامت 

االنحدار.
النموذج أو معادالت االنحدار: كام سبق  النموذج أو تفصيالت  معامل 
أن تناولنا ما إذا كان النموذج ككل له قدرة عى التنبؤ باملتغر التابع. فاجلزء 
معلومات  ويتضمن  للنموذج،  االنحدار  ومعامالت  بمعامل  هيتم  اآليت 
رضورية لبناء معادلة االنحدار، وحتديد أي املتغرات املستقلة أكثر أمهية أو 

إسهاًما نسبيًّا، وكذلك مؤرش VIF  لتشخيص التالزمية اخلطية املتعددة. 
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ففي جزء املعامالت غر املعيارية Unstandardized: العمود B هو عبارة 
)ميل  املستقلة  للمتغرات  املعيارية  غر  االنحدار  ومعامالت   aالثابت عن 

خط االنحدار(. وعليه فإن معادلة االنحدار غر املعيارية هي:

Ŷ = -17.608 + 0.760 X1-0.011 X2+0.256 X3+0.106 X4    

وبصيغة أخرى:
Achievement = -17.608+ 0.76mot1 – 0.011mot2 + 0.256att1 + 

0.106att2

عى  درجاته  من  طالب  أي  بتحصيل  للتنبؤ  تستخدم  الصيغة  وهذه 
املتغرات املستقلة. والحظ أن قيم b تشر إىل إسهام املتغر يف التنبؤ بالتحصيل 
بالنموذج، وأيًضا قيمة b ختربنا عن العالقة بني التحصيل وكل متغر منبئ، 
وإذا كانت موجبة فيوجد ارتباط موجب بني املنبئ أو التحصيل، وإذا كانت 

سالبة فاالرتباط بني املنبئ والتحصيل سالب.
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    وعليه، فزيادة الدافعية الداخلية تؤدي إىل زيادة التحصيل يف حني أن 
زيادة الدافعية     اخلارجية تؤدي إىل انخفاض التحصيل.     

زادت  إذا  أنه  إىل  تشر   b= 0.76 الالمعياري  االنحدار  معامل  وقيمة   
 0.76 بمقدار  يزيد  فالتحصيل  واحدة،  وحدة  بمقدار  الداخلية  الدافعية 
وحدة، وكال املتغرين يقاس بدرجات خام، فزيادة درجة واحدة يف الدافعية 

الداخلية تسهم يف زيادة 0.76 من الدرجة يف التحصيل.
 وتعد املقارنة بني األمهية النسبية للمتغرات يف ضوء b غر صحيحة؛ 
معامل   Beta عى  االعتامد  من  فالبد  وعليه  القياس،  وحدات  الختالف 
االنحدار املعياري، ويفرس مثل معامل ارتباط برسون r  والقيمة املطلقة لـ 

Beta تستخدم لتحديد أي املتغرات املستقلة أكثر إسهاًما يف التنبؤ.

حني  يف   ،0.338 الداخلية  للدافعية   Beta قيمة  أن  يالحظ  واملدقق 
الداخلية  الدافعية  تأثر  فإن  ذلك  وعى   0.005- اخلارجية  للدافعية  أهنا 
عى التحصيل أكثر من تأثر الدافعية اخلارجية؛ حيث زيادة وحدة انحراف 
معياري يف الدافعية الداخلية يسبب زيادة مقدارها 0.338  وحدة انحراف 
معياري يف التحصيل. وعى ذلك فاألمهية النسبية للمتغرات األربعة هي: 
املدرسة،  نحو  واالجتاه  الدراسية،  املادة  نحو  واالجتاه  الداخلية،  الدافعية 

وأخًرا الدافعية اخلارجية عى الرتتيب. 
باستخدام  خيترب  حيث  إحصائية؛  داللة  املعياري  االنحدار  وملعامل 

اختبار  T حيث الفروض اإلحصائية:
H0 : Beta ≠ 0
HA : Beta ≠ 0

T = 4.114, P < 0.05 دال إحصائيًّا؛ حيث mot1 لـ  Beta ويتضح أن معامل
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  Beta دال إحصائيًّا يف حني أن معامالت  att1 لـ  Beta وكذلك معامل
للدافعية اخلارجية واالجتاه نحو املدرسة غر دالة إحصائيًّا، وعليه فإن معادلة 

االنحدار املعيارية: 
Zachievement = 0.338 Zmot1+ 0.184 Zatt1

وهي عبـارة عن معامالت ارتباط برسـون وكذلك معامـالت االرتباط 
  Part اجلزئيـة وشـبه اجلزئيـة، الحـظ أن مربـع معامـل االرتباط شـبه اجلزئـي
يعطـي مقـدار التبايـن اخلـاص يف املتغـر التابـع املفرس عـن طريـق كل متغر 
مسـتقل، ومعامـل االرتبـاط اجلزئـي Partial هو معامـل االرتباط بـني املتغر 
التابـع واملتغـر املسـتقل بعـد ضبط تأثـر املتغرات املسـتقلة األخـرى، فمثاًل 
معامـل االرتبـاط اجلزئـي بـني mot1 والتحصيـل 0.301 بعـد اسـتبعاد أثـر 
املتغـرات الثالثـة الباقيـة عى كل مـن mot1 والتحصيل، يف معامـل االرتباط 
شـبه اجلزئـي هـو معامـل االرتبـاط بـني mot1  والتحصيـل بعـد ضبـط أثـر 

املتغـرات الثالثـة الباقيـة عى التحصيـل فقط.
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يف حالة استخدام االنحدار التدرجيي يتم إدخال املتغر األكثر معامل 
ارتباط مع املتغر التابع ثم بعد ذلك يف ضوء أعى معامل ارتباط شبه اجلزئي.

التحقق من مسلمة التالزمية اخلطية املتعددة: كام نعلم أن تشخيص هذه 
املسلمة من خالل مؤرشين مها: مؤرش Tolerance )إذا كانت قيمته أقل من 
VIF  )إذا كانت قيمته أكرب من 10.0 ( تشر إىل وجود  0.10( ومؤرش 
  VIF  وقيمة ،)Cohen, Cohen, West,& Aiken, 2003( التالزمية اخلطية
األكرب من 10  تعني أن األخطاء املعيارية لـ b أكرب ثالث مرات مما إذا كانت 

املتغرات املستقلة غر مرتبطة.
قدم )Field )2009 إرشادات لـ VIF و Tolerance وهي كاآليت:

- VIF>10 وجود التالزمية اخلطية وتسبب مشكالت تؤخذ يف احلسبان.
- إذا كان متوسط VIF للمنبئات أكرب من 1.00 فإن نتائج االنحدار تكون 

متحيزة.
التالزمية اخلطية وتسبب مشكالت  Tolerance > 0.10 تشر إىل وجود   -

خطرة.
- Tolerance   > 0.20 تشر إىل مشكالت حمتملة.

Tolerance  مناسبة؛ حيث إهنا كانت أكرب  وللمثال السابق نجد أن قيم 
من 0.10  أو 0.20، بالتايل ال توجد تالزمية خطية. أما قيم VIF فكانت أقل 
 VIF :من 10، وعليه ال توجد تالزمية خطية متعددة ويمكن حساب متوسط

VIF =                                 =       = 1.75
1.494 + 1.468 + 1.908 + 2.130

4
7
4       

يدل عى وجود حتيز يف  بام  الصحيح  الواحد  زاد عى   VIP ولكن متوسط  
نتائج االنحدار.
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ومن خمرجات تشخيص التالزمية اخلطية اجلدول اآليت:

وهي مؤرشات إضافية لتشخيص التالزمية اخلطية، مثل:

ـ القيم الكامنة ومؤرش الرطية Condition Index ويقدر من القيم الكامنة. 
واآلراء فيام خيص احلدود لتحديد أو لتشخيص التالزمية اخلطية املتعددة 
باستخدام مؤرش الرطية هو أن القيم مل تزد عن 30 وهوما يشر إىل وجود 

التالزمية اخلطية.

البواقي،  إلحصاءات  ملخًصا  الربنامج  أعطى   Casewise diagnostic  

وفيام يي جزء من املخرج للخمس عرة حالة األوىل:
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بواٍق  هلا  حاالت  وأي  املتطرفة،  احلاالت  أو  القيم  لفحص  ويستخدم 
معيارية أقل من -2  أو أكرب من 2 تعد قياًم متطرفة، وبالنظر إىل قيم البواقي 

املعيارية نالحظ أن 100٪  من القيم أو احلاالت تقع يف املدى من )2 ±).

حقيقة تشخيص احلاالت املتطرفة يتم من خالل اإلحصاء الوصفي من 
خالل اآليت:

 Analysis     Descriptive statistics  Explore 1 ـ اضغط
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.Dependent list 2 ـ  انقل املتغرات املستقلة والتابعة إىل مربع
.OK ثم اضغط Continue 3 ـ  اضغط

املخرج: تشخيص احلاالت املتطرفة من خالل شكل Boxplot اآليت:

تناظر  وهي  متطرفة،  قيمة  هي   160 احلالة  أن  أوضح    mot1 لـ  فمثاًل   
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أن  أوضح  ؛ حيث   Stem leaf ذلك من شكل  تأكيد  وتم  القيمة 13، 
القيم أقل أو تساوي 13 تعد قياًم متطرفة:

ولكن يبدو أن املتغر املستقل att2 يتضمن حاالت كثرة متطرفة وجيب   
استبعادها من التحليل.   

إحصاءات التأثر Influence: لتحديد أي امللحوظات أو احلاالت األكثر   
البيانات  تأثًرا يف تقديرات االنحدار مقارنة باحلاالت األخرى يف قاعدة 
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ولتحديد ذلك توجد عدة إحصاءات هي:

مؤرش Leverage : هو دالة لدرجات املتغرات املستقلة، وتقدر كاآليت:
hi =       +             

1
N

(X - X)2

∑X2

  X املتغر، X2∑ جمموع مربعات  X  متوسط  الدرجة،     X العينة،  N حجم 
ويعد  )Pedhazure )1997 احلالة ذات تأثر عاٍل إذا كان: 

> 2 )K+1) / N
 > 2 (4+1)/175

> 0.06

وتسهم احلالة يف معادلة االنحدار بتأثر متوسط إذا كان: 
= (K+1)/ N  

        =    
5

175     = 0.03
       وأقىص قيمة لـ hi هو الواحد الصحيح.

ملف  يف  )موجود   Leverge ملؤرش    Case Summaries أمر  وبإجراء 
البيانات( كاآليت:

1 ـ   Analysis  Reports  Case Summaries  يعطي الشاشة 
اآلتية:
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 Variables إىل مربع  Centered Leverage 2 ـ انقل متغر

OK 3 ـ اضغط

املخرج: فيام ييل عرض لبعض احلاالت:
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نالحظ أن احلالة 5  هلا تأثر متوسط 0.0349، وكذلك احلالة 23 ، 
أما احلالة 27  فلها تأثر عاٍل يف معادلة االنحدار 0.064 .

Cook D مؤرش
يف  كبًرا  تأثًرا  للحالة  أن  إىل  تشر  املؤرش  هلذا  نسبيًّا  الصغرة  القيمة 
يف   Cook Distance مؤرش  لقيم  السابق  األمر  وبإجراء  االنحدار.  معادلة 

ملف البيانات:

   Analysis  Reports  Case Summaries

املخرج
للحالة    D مؤرش  قيمة  تأملنا  وإذا 
أن  ، الحظ   D = 0.00 هلا  أن  نجد   33
القيمة العالية لـhi  واملنخفضة لـD  تدل 
عى أن احلالة أو الفرد له تأثر يف معادلة 
االنحدار. فاحلاالت  128، 39 ،  33 ، 
28 تعد أكثر احلاالت تأثًرا. الحظ أن 
ما أفرزه مؤرش leverage  hi  ال يتفق مع 

.Cook D مؤرش

DfBeta إحصاء
من  املدى  يف  تقع  قيمته  كانت  وإذا 
معادلة  يف  تأثر  هلا  ليس  احلاالت  فإن   1±

توجد  ال  املؤرش  هذا  ضوء  ويف  االنحدار، 
االنحدار  معادلة  معامل  تأثر يف  هلا  أية حالة 
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للمتغرات  motx1، وهكذا  ملتغر  وذلك 
حساب  يتم  حيث  ــرى؛  األخ املستقلة 
حالة  كل  استبعاد  بعد  االنحدار  معادلة 
عى حدة ومالحظة التغر يف معامل املعادلة.

Mahalanobis distance مؤرش
لتشخيص  املــؤرش  هــذا  يستخدم 

عند  احلرجة  القيمة  حيث  χ ؛  إحصاء  مثل:  املؤرش  وهذا  املتطرفة  احلاالت 
 Mahalanobis 18.46 وعليه، فإذا كانت قيمة إحصاء  a=0.01 وdf=4 هي 

 Case أكرب من هذه القيمة فهي تدل عى قيمة متطرفة متدرجة، وبإجراء أمر
Summaries لقيم هذا املؤرش)موجود يف ملف البيانات(: 

   Analysis  Reports  Case Summaries

املؤرش  قيمة  أعطى  الربنامج  أن  الحظ  احلاالت  بعض  )عرض  املخرج: 
للحاالت 175(.

 18.46 من  أقل  احلاالت  لكل  املؤرش  قيمة  أن  املخرج  من  يتضح 
القيمة 18.879 وعليه فيجب  ما عدا احلالة  33 فقيمتها زادت عن هذه 
القيمة  يشخص   Mahalanobis مؤرش  أن  الحظ  التحليل،  من  استبعادها 

املتطرفة املتدرجة للحالة يف عالقتها مع كل احلاالت.
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وأعطى الربنامج ملخًصا ملعظم اإلحصاءات كاآليت:

التمثيل البياين للبواقي 
أن  وسبق  النموذج،  مسلامت  فحص  التحليل  من  األخرة  املرحلة 
  ZRESID عرضنا كثًرا منها. ويف أمر االنحدار نحصل عى الرسم البياين لـ
كان  وإذا  للبواقي.   Normal Probability و  املدرج  وكذلك   ZPRED و 
البواقي  تباينات  جتانس  مسلمة  تتوافر  ال  فإنه  القمع،  يشبه  البواقي  توزيع 

Homoscedasticity  يف البيانات.

القيم  املعيارية يف مقابل  للبواقي  البياين  الشكل  والشكل اآليت يوضح 
املعيارية املتنبأ هبا:
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وهذا  البياين،  الرسم  يف  وانتشارها  للنقاط  العشوائي  التوزيع  الحظ 
كان  إذا  ولكن  ما.  حدٍّ  إىل  البواقي  تباينات  جتانس  مسلمة  توافر  إىل  يشر 
الشكل يشبه القمع فيدل عى عدم توافر مسلمة التجانس للبواقي، ونالحظ 

من الشكل السابق أن اخلطية مل تتوافر بدرجة تامة. 

 Normal عرض  خالل  من  عليها  احلصول  فتم  البواقي  اعتدالية  أما 
probability plot، Histogram وكانت كاآليت:
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به درجة من  يوجد  بل  بدرجة كبرة،  اعتداليًّا  ليس  املنحنى  أن  ويبدو 
التفرطح؛ حيث kurtosis = -1.01  ولكنه يف املجمل العام يتسم باالعتدالية.

كام عرض p.plot كاآليت:
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 حيث اخلط املستقيم يعكس التوزيع االعتدايل، والنقاط حوله تعكس 
البواقي املعيارية؛ فإذا كانت النقاط تقع متاًما عى اخلط املستقيم، فإن التوزيع 
اخلط  جانبي  عى  تقريًبا  انترت  النقاط  أن  يتضح  ولكن  االعتدالية،  تام 
ا يف مدى  املستقيم، وهذا يدل عى أن االعتدالية ليست تامة، وهذا يعطي شكًّ

موثوقية نتائج معامل نموذج االنحدار.

ولكن القول الفاصل يف التحقق من االعتدالية من عدمها إجراء اختبار 
النحو  عى  النتائج  وجاءت  املعيارية،  للبواقي  سمرنوف  ـ  كوملوجوروف 

اآليت:

داللة  توجد  فإنه  وعليه   ،K.S(175) = 0.086 ،  P=0.003 حيث 
إحصائية عند مستوى داللة 0.01، وعليه، فإن توزيع البواقي املعيارية غر 
اعتدالية التوزيع. وعليه جيب احلذر من تعميم نتائج حتليل االنحدار، والبد 

.Cross- validation من إجراء صدق النتائج عى عينات أخرى

األشكال البيانية للبواقي للمتغر التابع وكل متغر منبئ عىل حدة:

ويمكن تشخيص العالقات غر اخلطية وعدم تساوي التباين للبواقي 
من هذه الرسومات، وهي كاآليت:
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  mot2 mot1  والتحصيل تبدو خطية، غر أن العالقة بني  فالعالقة بني 
والتحصيل هبا غر خطية، واحلال نفسه يف العالقة بني التحصيل وكل من 

. att1 ،att2

 Stepwise خمرج االنحدار باستخدام
:Stepwise بـ Method  كل خطوات املخرج السابق ما عدا تغر الطريقة

حيث أعطى معادلة التنبؤ يف ضوء متغرين فقط مها mot1  و att1 ؛  ألن 
هلام داللة إحصائية.

وجدول ANOVA كاآليت:
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  R2 = 0.159، Adjusted هو   mot1 األول  املتغر  إسهام  إن  حيث 
 R2 = 0.224 هو   att1و  mot1 مًعا  املتغرين  إسهام  بينام   R2 = 0.154

  R2 = 0.230 Enter أن قيمتي  و.Adjusted  R2 = 215 واملالحظ يف طريق 
و.Adjusted  R2 =221 أكرب من قيمتهام يف طريقة Stepwise ؛ ألن يف طريقة 
أنه يف  R2 يف حني  املفرس  التباين  إىل    att2 ، mot2 إسهام  إضافة  تم   Enter

Stepwise  تم استبعادمها.



70

ومعامل النموذج كاآليت:

باستخدام  املتعدد  لالنحدار  اإلحصائية  القوة   ١٢.  ١
G-power برنامج

للحساسية  الكمي  املؤرش  اإلحصائية  القوة   Cohen)1988( يعد 
اإلحصائية للبحث أو للتجربة، ويعدها آخرون مؤرًشا مهامًّ جلودة تصميم 
الدراسة. وعى الرغم من أن القوة اإلحصائية جزء مهم يف البحوث إال أنه 

ما زال االهتامم منصبًّا عى الداللة اإلحصائية.

الدراسات  يف  اإلحصائية  القوة  بتضمني  حديًثا  االهتامم  بدأ  وقد 
أو  التأثر  إظهار  يف  االختبار  فشل  لو  ألنه  النتائج؛  تفسر  يف  للمساعدة 
العالقة املوجودة، فقد يكون هذا ليس بسبب عدم وجود تأثر، ولكن ربام 

بسبب ضعف االختبار يف إظهار التأثرات الدالة إحصائيًّا.

يف  اهتاممه  يكون  البيانات  حتليل  عى  القائم  اإلحصائي  العمل  معظم 
املقام األول تقليل أو عى األقل ضبط احتاملية الوقوع يف اخلطأ األول بقدر 
فروق  عى  احلصول  مشكلة  مع  األول  النوع  من  اخلطأ  ويتعامل  اإلمكان. 



71

عى مستوى بيانات العينة )داللة إحصائية(، وهي حقيقية غر موجودة يف 
املجتمع، واخلطأ من النوع الثاين يكون بالقدر نفسه من اخلطورة، وهو عدم 
وجود فروق يف بيانات العينة)عدم داللة إحصائية( وهي حقيقة موجودة يف 

املجتمع.

مفهوم القوة اإلحصائية
الفرض  رفض  عى  اإلحصائي  االختبار  قدرة  هي  اإلحصائية  القوة 
الصفري إذا كان للتجربة )املتغر املستقل( تأثر حقيقي بالفعل. وعليه فإن 
نتائج  القادر عى احلصول عى  االختبار القوي إحصائيًّا هو ذلك االختبار 

دالة إحصائيًّا )رفض H0( وهي موجودة بالفعل يف واقع جمتمع الظاهرة.
 H0 لرفض  الصحيحة  االحتاملية  بأهنا  القوة   Howell(2013) ويعرف 
احلقيقي(  البديل هو  )الفرض  املجتمع  مرفوض عى مستوى  وهو حقيقي 

ولذلك فإن:
P =1- β

وقيمة   .H0 لرفض  األفضل  الفرصة  متتلك  التي  هي  القوية  والتجربة 
القوة اإلحصائية ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح، والتجربة القوية هي 

التي هلا مستوى قوة 0.80 فأكثر. 
وحلساب القوة اإلحصائية باستخدام برنامج G-Power  اتبع اآليت:

1 ـ افتح الربنامج تظهر الشاشة االفتتاحية.
2 ـ  حتت مربع  Type of power analysis اخرت:

Tipe of power analysis
Post hoc: Compute achieved power-given α, sample size, and effect size

.F- tests اخرت Test family 3 ـ  حتت
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4 ـ حتت مربع Statistcal test اخرت: 

:Input parameters 5 ـ أدخل املعامل اآلتية حتت

ـ حجم التأثر ƒ2 كاآليت:

ƒ2 =           =                   =                  =  0.939R2

1-R2

0.230
1 - 0.230

0.723
0.77

ـ مستوى الداللة اإلحصائية: 0.05 .
ـ حجم العينة اإلمجايل= 175 .

ـ عدد املنبئات=4 .

6 ـ اضغط Calculated  يظهر املخرج اآليت:
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القوة اإلحصائية= 1.000 وهذا مستوى قوة تام، وربام يرجع هذا إىل 
أن حجم العينة كبر بشكل كاٍف.

١ .١٣ حجم العينة يف االنحدار املتعدد
أن  ويبدو  الدراسة،  لتصميم  اجلودة  مظاهر  أحد  العينة  حجم  يعد 
احلقيقة الواقعية تشر إىل أن حتديد حجم العينة يتم من دون ختطيط مسبق يف 
الدراسات الرتبوية. وقد أخذ حتديد حجم العينة جمااًل واسًعا من املناقشات 
والدراسات فيام يتعلق بأسلوب حتليل التباين، ومل يتم تناوله بقدر كاٍف من 

التحليل يف أسلوب االنحدار املتعدد )عامر، 2007م(. 
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الالزمة  للعينة  املناسب  احلجم  عن  املتخصصني  أحد  تسأل  عندما 
لتحليل االنحدار املتعدد، ال جتد إجابة قاطعة، بل تتنوع اإلجابات حسب 
ذاتية املتخصص وبعضهم يعطي إجابات غر واضحة وغالًبا ما نسمع العبارة 
اآلتية: »كلام زاد حجم العينة كان أفضل« عى أساس أن زيادة حجم العينة 
يساعد عى رفض الفروض الصفرية، بالتايل يكون لالختبار درجة عالية من 
القوة اإلحصائية، ويقلل من األخطاء يف معامالت االرتباط. عى النقيض 
الفروض  االختبار عى رفض  قدرة  إىل عدم  يؤدي  العينة  فإن صغر حجم 

الصفرية)عامر، 2007م(. 
وظهرت آراء ومداخل عديدة فيام يتعلق بتحديد حجم العينة يف أسلوب 

االنحدار املتعدد، يمكن حرصها يف اآليت:
Rules of Thumbs القواعد املتعارف عليها

وهي  املنبئة  املتغرات  من  لعدد  وظيفية  كدالة  العينة  متثيل  عى  تعتمد 
قواعد غر متفق عليها وليس هلا أساس ريايض، وتعتمد عى خربة الباحث 
)Guadagnoli & Velicer, 1988( وهي غر مناسبة يف حتديد حجم العينة 
يف االنحدار املتعدد؛ ألهنا أمهلت حجم التأثر وهو العامل األكثر أمهية يف 
حتديد حجم العينة )Algina & Olejnik, 2000; Cohen, 1988( وأوضح 

)Green )1991 األشكال املختلفة هلذه القواعد عى النحو اآليت:

ـ N ³ A : حيث N حجم العينة، وA ثابت ويندرج حتت هذا الشكل كثر 
 Guilford من التوجهات فيام يتعلق باحلد األدنى من حجم العينة، فيحدد
)1954( احلد األدنى لتحليل مصفوفة االرتباطات بـ 200 فرد، وحيددها 
(Nunnaly )1978 من 300 إىل 400 فرد عندما يزيد عدد املتغرات املنبئة 

عن 9 أو 10؛ ألن هذا احلجم يعطي تقديرات غر متحيزة ملؤرش )مربع 
 .R2 )معامل االرتباط املتعدد يف املجتمع
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ـ N ³ BK : حيث B ثابت وK عدد املتغرات املنبئة، ويف هذا الصدد يقرتح 
(Tabachnick & Fidell )2007 أن يتم متثيل املتغر املنبئ بخمسة أفراد، 

تزيد  أهنا  أساس  عى  متغر  لكل  أفراد  بعرة   Tanaka )1987) وحيددها 
القوة اإلحصائية، ويويص (Field )2009 بأن يتم متثيل املتغر بخمسة عر 

فرًدا. 

 Hair et ويويص  متغر،  لكل  فرًدا  بعرين   Nunnaly )1978) وحيددها   
 Arrindel & Van بأن يتم متثيل املتغر بخمسني فرًدا. وتوصل al.)1998)

der Ende (1985) إىل أن متثيل املتغر بثالثة أفراد أفضل من متثيله بعرة 

العاملية واستقرارها  البنية  الكشف عن  فرًدا، وذلك يف  أو عرين  أفراد 
قياسات  توافر  رشط  ولكن  عامر)2007(،  إليها  توصل  النتيجة  ونفس 

قوية عالية الثبات.

كاآليت: الصيغة  هذه   Harris (1975) واعترب  ثوابت،   B  ،A  :  N³A+B  ـ 
.Green )1991)  N ³ 50 +8K بينام اعتربها ،N ³ 50 + K 

 Guadagnolia ويف دراسة تأثر حجم العينة عى التحليل العامي توصل  
(Velicer )1988 & إىل عدم تدعيم للقواعد املتعارف عليها؛ حيث إهنا غر 

جوهرية يف الكشف عن البنية العاملية، وطرحا العبارة اآلتية:
The concept that more observations are needed as the number of 

variables increase is clearly incorrect )p. 271).

مدخل االعتامد عىل قوة االختبار اإلحصائية
يوجه االهتامم إىل حتديد حجم العينة عى أساس احلجم املطلوب لتحقيق 
جداول  إعداد  وتم  الصفري.  الفرض  لرفض  الالزمة  القوة  من  مناسب  قدر 

أشهرها جداول (Cohen )1988، ويتطلب هذا املدخل حتديد ما يأيت:
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ـ مستوى الداللة اإلحصائية: وهي أقىص خطأ من النوع األول يتبناه الباحث 
والنفسية مستوى )0.05(،  السلوكية  الدراسات  استخدامه يف  والشائع 

وكذلك مستوى )0.01(.  
ـ عدد املتغرات املنبئة. 

أن   Cohen يرى  الدراسة:  إجراء  بعد  إليها  الوصول  املراد  االختبار  قوة  ـ  
مستوى القوة املرغوب فيه أن ال يقل عن 0.80 .

ـ حجم التأثر املراد حتقيقه وتنوعت قيمتها يف ضوء مؤرش R2 )مربع معامل 
)حجم  و0.13  صغر(  تأثر  )حجم   0.019 من  املتعدد(  االرتباط 
تنوعت   ƒ2 كبر(. ويف ضوء مؤرش  تأثر  متوسط( و0.26 )حجم  تأثر 
تأثر  و0.15 )حجم  صغر(  تأثر  0.02 )حجم  من  التأثر  حجم  قيم 

متوسط( و0.35 )حجم تأثر كبر(.
 G-Power برنامج  السابق يف  للمثال  العينة  وفيام يي خطوات حتديد حجم 

Cohen: القائم عى جداول
1 ـ افتح الربنامج تظهر الشاشة االفتتاحية.
2 ـ حتت  Type of power analysis اخرت:

Tipe of power analysis
A priori: Compute required power-given α, sample size, and effect size

القوة  حتليل  عن  خمتلف  وهذا  القبي  القوة  حتليل  حتديد  تم  الحظ   
البعدي.

F- tests اخرت Test family 3 ـ حتت

4 ـ  حتت Statistcal test اخرت: 
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:Input parameters 5 ـ  أدخل املعامل اآلتية حتت

ـ حجم التأثر ƒ2: الباحث يرغب يف احلصول عى حجم تأثر متوسط، 
ضوء  يف  التأثر  حجم  حتديد  املفرتض  من  ولكن   ،0.30 وليكن 

الدراسات السابقة للظاهرة موضع الدراسة.

ـ مستوى الداللة اإلحصائية: 0.05

ـ عدد املنبئات= 4

ـ القوة اإلحصائية املرغوب فيها=0.80

6 ـ اضغط Calculated  تظهر املخرجات اآلتية:
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منبئات  أربعة  تتضمن  التي  االنحدار  حتليل  دراسة  إلنجاز  أنه  يتضح 
بحجم تأثر متوسط وقوة إحصائية 0.08، فإنه يتطلب حجم عينة 45 فرًدا. 
الالزم  العينة  حجم  فإن   ،0.60 وليكن  كبر  تأثر  حجم  الباحث  تبنى  ولو 
إلمتام الدراسة 26 فرًدا، وعليه ال داعـي لزيادة حجـم العينـة من دون حاجة.
هل يلجأ الباحثون إىل زيادة حجم العينة عند إجراء أسلوب االنحدار 
املتعدد؟ يمكن القول بأنه إذا كان هدف الباحث من أسلوب االنحدار املتعدد 
تفسر  يف  املنبئة  للمتغرات  النسبي  اإلسهام  مدى  معرفة  أي  تفسري؛  هو 
املتغرات  عدد  كان  إذا  خاصة  العينة  حجم  لزيادة  داعي  فال  التابع،  املتغر 
املنبئة حمدوًدا وتتميز بدرجة عالية من الثبات، وأن النصائح بحجم عينة 200 
أو 300 ال داعي هلا؛ ألهنا ستؤدي إىل تكلفة مادية وستتطلب جهًدا إضافيًّا، 
ومن املحتمل أن تؤدي إىل وفرة يف البيانات أكثر من الالزم، خاصة إذا كان 
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عدد املتغرات املنبئة حمدوًدا )عامر، 2007م(.

البحث  تقرير  يف  املتعدد  االنحدار  نتائج  .١٤كتابة   ١
 APA وفًقا لـ

التباين  وجتانس  املتعددة  اخلطية  التالزمية  مسلمتي  من  التحقق  بعد 
للبواقي واخلطية للبواقي، مل تتحقق مسلمة اعتدالية البواقي واتضح أن نتائج 
واخلارجية  الداخلية  الدافعية  األربعة؛  املستقلة  للمتغرات  االنحدار  حتليل 
  F(4,170) = 12.701 حيث:  املدرسة  ونحو  الدراسية  املادة  نحو  واالجتاه 

Adjusted R2 = 0.212, P < 0.05

وفيام يي معامل النموذج:
Model            b               SE.b        Beta
a                -17.60          6.182          8
mot1           0.760           0.185        0.338*
mot2           -0.011          0.206       -0.005
att1              0.256           0.130        0.184**
att2             0.123           0.106        0.114
*P < 0.01, **P< 0.05



الفصل الثاين

حتليل املسار بني املتغرات املقاسة
Path Analysis
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٢ . حتليل املسار بني املتغرات املقاسة
Path Analysis 

٢ .١ متهيد
املقاسة  املتغرات  بني  املسار  حتليل  أسلوب  الفصل  هذا  يف  نتناول 
ماهية  نعرض  الفصل  هذا  ويف  االنحدار.  حتليل  ألسلوب  اتساًعا  بوصفه 
حتليل املسار، ونعرض شكل املسارات الكالسيكي يف ضوء نمذجة املعادلة 
البنائية، ونعرض ألهم معامل حتليل املسار ومسلامته. ومن املتوقع بعد قراءة 
هذا الفصل أن تكون قادًرا عى التعبر عن ظاهرة ما يف شكل مسارات من 

خالل برنامج الليزرال.

تفسر  إىل  االنحدار، وهيدف  تطوًرا ألسلوب حتليل  املسار  يعد حتليل 
وحتليل  املتغرات.  بني  التأثرات  دراسة  خالل  من  الظواهر  حدوث  كيفية 
بل  السببية،  التأثرات  أو  العالقات  أسلوًبا إحصائيًّا الكتشاف  ليس  املسار 
أسس  بالفعل يف ضوء  مفرتضة موجودة  سببية  خيترب عالقات  أسلوب  هو 

ونظريات متامسكة.

وعندما استخدم(Wright )1920  حتليل املسار وظفه للتحقق من نموذج 
بني  السببية  التأثرات  لتقدير  وذلك  True Causal Model؛  حقيقي  سببي 
املتغرات املقاسة يف النموذج عكس ما حيدث يف العلوم النفسية والسلوكية 
ذلك  من  وبداًل  حقيقي،  سببي  نموذج  يوجد  ما  نادًرا  حيث  واالجتامعية؛ 
ا Hypothesized causal model ثم نخترب قابليته  نضع نموذًجا سببيًّا مفرتضًّ
من خالل بيانات العينة، وهذا خيتلف كليًّا عن ما وظفه Wright. وعى ذلك، 
ال نستطيع القول بأن النموذج املفرتض بعد مطابقته للبيانات يعكس الواقع 
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 Bollen احلقيقي إنام يمكن أن نقول بأنه متناسق مع البيانات وهذا ما عرب عنه
:)1989)

»لو أن النموذج متسق مع احلقيقة )الواقع(، فإن البيانات جيب أن تتسق 
مع النموذج، لكن لو أن البيانات متسقة مع النموذج، فإنه ليس رضورًيا أن 

.)PP.68( يناظر النموذج احلقيقة والواقع أو يضاهيهام

وعى الرغم من التاريخ الطويل لظهور هذا األسلوب إال أن استخدامه 
استخدمت  التي  العربية  والرتبوية  النفسية  الدراسات  يف  حمدوًدا  زال  ما 
األسلوب  هذا  استخدمت  التي  الدراسات  بلغت  وقد  البنائية،  النمذجة 
النمذجة  استخدمت  التي  الدراسات  إمجايل  من  تقريًبا   ٪26.5 حوايل 

)عامر، 2014م(.

وحتليل املسار بني املتغرات املقاسة هو نموذج بنائي يعكس فروًضا بني 
هذه املتغرات، وعى ذلك فهو أسلوب حتليي توكيدي ال استكشايف، ويطلق 
 Wright )1920) واقرتحه ،Causal Modeling عليه البعض النمذجة السببية
تقديمه يف  املتغرات يف علم اجلينات، وتم  املفرتضة بني  التأثرات  لدراسة 
دراسة الظواهر االجتامعية عى يد (Duncan )1966. ودراسة أسلوب حتليل 
املسار رضوري لفهم نمذجة املعادلة البنائية، وعى الرغم من أنه قائم عى 
بيانات ارتباطية إال أنه يقدم للباحثني منهجية متدرجة)أكثر من متغر تابع(؛ 
لتقدير التأثرات املبارشة وغر املبارشة بني جمموعة من املتغرات توضع يف 

نموذج سببي مشتق من نظرية.
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٢ .٢ العرض البياين لتحليل املسار
من  املسارات، وهو عرض برصي ملجموعة  ويمكن عرضه يف شكل 
املتغرات، يوجد بينها تأثرات أو عالقات. وفيام يي شكل املسارات لنامذج 

حتليل املسار: 

د ـ تأثر غر مبارش                    جـ ـ مسببات مرتبطة 

أ ـ مسببات مستقلة                    ب ـ مسبب وحيد

ζζ ζ

ζ
ζ

ϒ
11

ϒ
1

ϒ
1

ϒ
21

ϒ
11

ϒ
13

ϒ
11

مستقلة

تابع

تابع

X1

X1

X2

Y1

X1

Y1X2

Y1
X1

Y2

Y1
β

21

2

1

الشكل رقم )٤( أشكال خمتلفة من حتليل املسار
* السهم عى املتغرات املستقلة وأخطاء القياس يعكس تباينهم.

فالشكل )أ( نموذج مبسط لتحليل املسار؛ حيث يوجد متغر مستقل 
أو  التأثر  وقيمة  البسيط  االنحدار  لتحليل  مشابه  وهو  واحد  وتابع  واحد 
معامل املسار هو قيمة معامل االنحدار. والشكل )ب( يعكس حتليل مسار 

مع عدم وجود عالقة ارتباطية بني املسببات )املتغرات املستقلة(.
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ارتباطية  بافرتاض وجود عالقة  نفسه )ب( ولكن  والشكل )جـ( هو 
	  X2(، والشكل )د( املتغر Y1 يؤدي دور     X1( بني املتغرات املستقلة
املتغر املستقل والتابع يف الوقت نفسه، فهو تابع للمتغر املستقل X1 ومستقل 
للمتغر التابع Y1، ويطلق عليه متغر وسيط Mediator، وهذا يعني وجود 
كل  أن  يالحظ   .Y1 الوسيط  خالل  من    Y2 إىل    X1 من  مبارش  غر  تأثر 
إذا وجدت  (. ولكن  ( االجتاه  أحادية  املتغرات  بني  املبارشة  التأثرات 

.Y2 و  Y1 عالقات أو تأثرات متبادلة بني

متغر  من  املبارش  التأثر  إىل  يشر   Path Coefficient املسار  ومعامل 
 Pedhazure يفرتض أن يكون مستقاًل إىل متغر تابع، ويشار إليه كام افرتضه
(1997(  p32؛ حيث الرقم األول 3 يشر إىل املتغر التابع )التأثر( effect؛ يف 

حني الرقم الثاين يشر إىل السبب )املتغر املستقل(، ولكن يف حتليل النامذج 
 β أو  تابع  متغر  إىل  متغر مستقل  املبارش من  التأثر   ϒ البنائية يسمى جاما 

)بيتا(، وهو التأثر من متغر تابع إىل متغر تابع آخر.

يتم  النفسية  الدراسات  يف  السابقة  للنامذج  الكالسيكي  املسار  وحتليل 
	 ولكن يبدو    z	   عرضه من دون وجود اخلطأ الواقع عى املتغرات التابعة 

هذا غر حقيقي خاصة مع العلوم اإلنسانية أو االجتامعية. 

كذلك يتعامل مع نامذج أحادية االجتاه، ولكن يف تناولنا لتحليل املسار 
يف هذا الفصل نتعامل معه عى أساس نموذج املعادلة البنائية، وذلك بنمذجة 
التبادلية. وهذا شكل أو نموذج  التأثرات  أخطاء القياس وكذلك يتضمن 

لتحليل املسار بمعامله:
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تباين

الشكل رقم )٥( نموذج حتليل املسار X1,Y1, Y2, Y3 بمعامله.

حيث إن: 
 .Y1 إىل متغر تابع X1 معامل املسار من متغر مستقلϒ  

.Y2 إىل متغر تابع Y1 معامل املسار من متغر تابعβ  

 ζخطأ القياس الواقع عى املتغر التابع.

  تباين املتغر.

	  

  
عرض نموذج املسار العام:

Y = α + βY + ϒX  + ζ

بيتا املعامالت    β X املتغر املستقل، آلفا )α  ثابت(،  التابع،  Y املتغر 
البنائية أو معامالت االنحدار املعيارية من املتغرات التابعة إىل التابعة وتفرس 
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بوصفها معامالت انحدار كام يف حتليل االنحدار، )جاما( معامالت االنحدار 
 ζ التابعة،  املتغرات  إىل  املستقلة  املتغرات  من  املسار  معامالت  أو  البنائية 

)زيتا( هي أخطاء القياس الواقعة عى املتغرات الداخلية )التابعة(.
ويف حالة وجود أكثر من متغر مستقل، فإن االرتباط بينها هو φ )فاي(، 

والعالقات بني األخطاء ζ تسمى إيبساى Psi ψ )إبساي(.
املتغرات  التعبر عن  LISREL وغرها جيري  SEM مثل:  برامج  ويف 
 ،0 = a وهذا جيعل الثابت ،Deviation Scores بوصفها درجات انحرافية

بالتايل يصبح نموذج حتليل املسار العام: 
Y = βY + ϒX + ζ

وتكون معامالت النموذج كاآليت:
Y1 = ϒ11 X1 + ζ

1

Y2 = ϒ21 X1 + β21 Y1 + ζ
2

Y3 = ϒ31 X1 + β31 Y1 + β32 Y2 + ζ
3

البعض  يسميه  وأحياًنا   ζ زيتا  التابع  املتغر  عى  الواقع  اخلطأ  ويسمى 
املتغرات  وكذلك   ،Y املتغر  يف  املفرس  غر  التباين  متثل  وهي  بالبواقي، 
املستقلة املستبعدة من النموذج )انظر خطأ التخصيص يف االنحدار(. وهذه 
كامنة؛  متغرات  أهنا  بوصفها   SEM نموذج  يف  معها  التعامل  يتم  األخطاء 
ولذلك توضع يف دائرة؛ ألهنا ال تقاس بطريقة غر مبارشة، وهي متغرات 
ζ  إىل  املسار من اخلطأ  قيمة  السهم خيرج منها، وتأخذ  مستقلة كامنة؛ ألن 
املتغر التابع Y الواحد الصحيح، ذلك ألن املتغرات الكامنة املستقلة، البد 
أن حيدد هلا وحدة قياس قبل أن يقوم الربنامج بتقدير معامل النموذج. ويسمى 
 Un-standardized ζ  إىلY بمعامل مسار البواقي غر املعياري  املسار من  
 ،0.43 Residual path coefficient، فإذا كانت قيمة تباين اخلطأ )ζ ( هي 

وعى ذلك فإن التباين املفرس للمتغر  R2=1-0.34=0.56، وهي قيمة مربع 
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معامل االرتباط املتعدد. ويف احللول املعيارية فإن تباين كل املتغرات بام فيها 
أخطاء القياس الواقعة عى املتغرات التابعة تساوي الواحد الصحيح.

 ٢ .٣ مسلامت حتليل املسار 
قبل حتليل نموذج حتليل املسار الكالسيكي إحصائيًّا فالبد من التحقق 
تقدير  أثناء  يف  مشكالت  لتجنب  مراعاهتا  جيب  التي  املسلامت  بعض  من 

:)Pedhazure, 1997( وتفسر املعامل وهي
1ـ  املتغرات الداخلية )التابعة( واملتغرات البادئة )املستقلة( تقاس من دون 
العلوم  يف  املنال  صعب  وهذا  الثبات(،  )عالية  تافهة  أخطاء  أو  أخطاء 

اإلنسانية. ويمكن متثيل الثبات بالعرض السابق:
 

ويمكن تعريف الثبات بأنه النسبة بني تباين الدرجة احلقيقية إىل التباين   
S˾² الكي

ويمكن متثيل درجة الفرد عى املقياس باآليت:  

                                                
                                     

الدرجة 
احلقيقية

عامل

وبالتايل فإن درجة الفرد عى املقياس تتأثر بالدرجة احلقيقية واخلطأ.  
2 ـ العالقات بني املتغرات املستقلة واملتغرات التابعة هي خطية؛ ولذلك 

فالعالقة املنحنية أو التفاعلية مستبعدة. 
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= 0.0، وهلا تباين ثابت  3 ـ األخطاء زيتا )ζ( اعتدالية التوزيع ومتوسطها 
ببعض  بعضها  مرتبطة  غر  بمعنى  ومستقلة  امللحوظات،  كل  عرب 
املستقلة، ولكن هذه املسلمة صارمة؛ ولذلك  باملتغرات  وغر مرتبطة 
التابعة  للمتغرات  القياس  القيود وهي أخطاء  فإنه يمكن ختفيف هذه 
مع  باالرتباط  هلا  يسمح  كام  النموذج،  يف  تضمنيها  ويمكن  واملستقلة 

بعضها. 
4 ـ أي خطأ واقع عى أحد املتغرات ال يرتبط مع املتغرات التي تسبقه يف 
 ،Y1و  X1 املتغرات  مع  يرتبط  ال   ζ اخلطأ   )5( الشكل  ففي  النموذج، 
ζ ال 

3
 ،ζ

2
فإن  Y2 وY1وX1، وبالتايل  املتغرات  يرتبط مع  ζ ال 

2
واخلطأ 

يرتبطان بعضهام مع بعض.
5 ـ يوجد عالقة سببية أحادية يف النموذج، والسببية التبادلية بني املتغرات 

جيري وضع قواعد للتعامل معها.
6 ـ املتغرات نابعة من مستوى قياس فرتي. شكل املسار بمعامله 

الشكل رقم )٦( نموذج حتليل املسار بمعامله
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متغرات  أو  مسببات  استبعاد  هو  املسار  حتليل  يف  األخطار  أكرب  من 
النموذج، أو وضع مسار يف  التابعة من  املتغرات  مستقلة مهمة ومؤثرة يف 
اجتاه خطأ يؤدي إىل احلصول عى تقديرات غر دقيقة للتأثرات؛ ولتجنب 
صناعة قرارات أو الوصول إىل استنتاجات خطأ، البد من وجود نظرية قوية 
ينطلق منها الباحث، وعليك أن تتذكر أن حتليل املسار يستخدم للتأكد من 

مسارات وليس الكتشاف مسارات.

 LISREL ٢ .٤ مثال لتحليل املسار باستخدام برنامج
قام باحث بدراسة التأثرات السببية بني املتغرات عى النحو اآليت: 

 .)X1( أو )sel(  مفهوم الذات
.X2 أو )mo(  الدافعية

.)Y1( أو )ach1(  التحصيل يف الفصل الدرايس األول
.)Y2( أو )ach2(  التحصيل يف الفصل الدرايس الثاين

ولبناء النموذج السببي ينبغي اتباع اخلطوات اآلتية: 

أوالً: ختصيص أو تعيني النموذج: ويف ضوء الدراسات افرتض اآليت:

التحصيل يف  الذات والدافعية يف  تأثرات مبارشة من مفهوم  ـ وجود 
الفصل الدرايس األول ويف التحصيل يف الفصل الدرايس الثاين. 

ـ وجود تأثر مبارش من مفهوم الذات والدافعية يف التحصيل يف الفصل 
الدرايس األول. 

ـ وجود تأثر غر مبارش من الدافعية ومن مفهوم الذات يف التحصيل 
يف الفصل الدرايس الثاين ويف التحصيل يف الفصل الدرايس األول. 
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وعى ذلك يمكن ترمجة النموذج يف شكل مسار كاآليت:

الشكل رقم )٧( مسار املتغرات املؤثرة يف التحصيل يف الفصل الدرايس 
الثاين

وعى ذلك يف ضوء إطار النمذجة البنائية، فإن حتليل املسار هو حالة   
خاصة من SEM يف اآليت:

1 ـ وجود عالقات أو تأثرات بني املتغرات املستقلة والتابعة.

 2 ـ املتغرات املستقلة ال ترتبط مع أخطاء قياس )ζ2,    ζ1( وال ترتبط 
أخطاء القياس بعضها مع بعض.

3 ـ كل املتغرات الكامنة تقاس بمؤرش واحد فقط، فيتعامل مع املتغر 
Sel مثاًل بوصفه متغًرا كامنًا عى النحو اآليت:

selsel

الشكل رقم)٨( متثيل املتغر املقاس بمقابلة الكامن
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4 ـ عدم وجود وحدة قياس للمتغرات الكامنة. 
التحديد اإلمربيقي للنموذج  النموذج: ملعرفة أو فحص قضية  ثانًيا: حتديد 

يتم حتديد عدد معامل النموذج عى النحو اآليت:
اجلدول رقم )١( معامل نمـوذج حتليل املسار يف ضوء  SEM املوضحـة يف 

الشكل )٩(

التأثرات املبارشة النموذج
يف املتغرات التابعة 

التغاير أو التباينات
العالقة

املجموع

sel→ ach1شكل 

sel→ ach2
 mot →

ach1

mot →
 ach2

ach1 →
 ach2

54110العدد

املعامل املوضحة يف اجلدول السابق هي:

= 5 )معامالت انحدار أو مسار( + 2 تباينات أخطاء )ζ( + 3 تغاير وتباينات 
= 10 معامل.

وعدد معامالت االرتباط يف املصفوفة هو:

  =    V (V+1)
2

    =     4*5
2

     =    20
2

    =  10

df = 10-10 = 0 وإذا كان عدد  وعى ذلك، فإن درجات احلرية:    

SelSel

Mot

	  

ζ1	  

ζ2
2	  

mot	  

	  

ζ1	  

ζ2
2	  

mot	  
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املعامل  عدد  املصفوفة(=  يف  التغاير  أو  االرتباط  العنارص)معامالت 
ا. احلرة املراد تقديرها، فإن النموذج حمدد حتديًدا تامًّ

ثالًثا: مسح البيانات وتقدير النموذج:

١ ـ مسح البيانات: من خالل التأكد من:

التابعة  للمتغرات  التفرطح وااللتواء  ـ االعتدالية: تقدير معامالت 
فإن  الصحيح،  الواحد  عى  املؤرشات  هذه  تزد  مل  وإذا  واملستقلة، 

توزيع البيانات يتسم باالعتدالية.

ـ البيانات الغائبة: تم مجع البيانات من 110 طالب، واتضح وجود 
list- 10 حاالت هبا بيانات غائبة، وتم استخدام املدخل املحافظ 

 100 النهائية  فالعينة  ولذلك  الغائبة؛  البيانات  مع  للتعامل    wise

فرد.

بني  االرتباط  معامالت  راوحت   :Co-llinearity اخلطية  التالزمية  ـ 
وجود  عدم  وتبني   ،0.57 إىل   0.062 من  املستقلة  املتغرات 
من  التحقق  تم  ذلك  وعى  قوية،  أو  مرتفعة  ارتباط  معامالت 

.ML مسلامت استخدام طريقة التقدير
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LISREL ٢ ـ إعداد ملف املدخالت يف ضوء لغة

ملف مدخالت برنامج الليزرال 8.5 للنموذج السابق هي: 
Title : path analysis model 
DA NI = 4    NO = 100 
CM
1.000 
0.507    1.000
0.480    0.224  1.000
0.275    0.062  0.577   1.000
LA: ach2  ach1  sel  mot 
MO:NY = 2 , NX = 2,GA = Fu , FR , PH = SY, FR  PS  = SY , FR 
OU: ALL

 :SIMPLIS وكذلك من خالل برنامج الليزرال من خالل لغة
Title : path analysis Model
Observed variables :  sel mot  ach1   ach2
Correlation Matrix
1.000
0.507    1.000
0.480    0.224  1.000
0.275    0.062   0.577    1.000
Sample Size:  100
Relationships
ach1 = sel mot
ach2 = sel  mot ach1   
Path diagram 
End of problem

٣ ـ  عرض تقديرات خمرج الليزرال: تم عرض مصفوفة االرتباط مرة 
أخرى كاآليت:

Observed variables :  sel mot  ach1   ach2 
Correlation Martix 
1.000 

مصفوفة االرتباط
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0.507   1.000
0.480   0.224  1.000
0.275   0.062  0.577   1.000
Sample Size:  100
Relationships 
ach1 = sel mot 
ach2 = sel mot ach1   
Path diagram 
End of problem

بعد ذلك تم عرض مصفوفات معامل النموذج وهي: 
ـ مصفوفـة Beta: مصفوفـة التأثـر أو معامـل االنحـدار مـن متغـر 
كامـن أو مقـاس تابـع إىل متغـر مقـاس أو كامـن تابع آخـر، وهي 
. )1(  Beta عـى ذلـك يوجـد معلم واحـد لــ ،ach2 إىل ach1 مـن
Parameter Specifications
         BETA        
                    ach2       ach1
                    --------   --------
     ach2          0           1
     ach1          0           0

املبارشة من  املسارات  أو  التأثرات  GAMMA: مصفوفة  ـ مصفوفة 
متغر مقاس أو كامن مستقل إىل متغر مقاس أو كامن تابع، وهي 

.   ach2 و ach1 إىل كل من mot و sel من
       GAMMA

                       sel        mot
                  --------   --------
     ach2         2            3
     ach1         4            5

ـ مصفوفة PHI: هي مصفوفة التغاير أو االرتباط بني املتغرات املستقلة 
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  mot والعالقة بني املتغرات املستقلة بعضها 
	  

  Sel وهي  بني
مع بعض. عى ذلك توجد ثالثة معامل)3(، هي: 1 عالقة )تغاير(+ 2 

تباين )متغرات مستقلة(.
PHI
             sel        mot
sel          6
mot        7          8

PSI: هي مصفوفة تباينات األخطاء الواقعة عى املتغرات  ـ مصفوفة 
التابعة وكذلك التغايرات أو العالقة بني األخطاء إن وجدت. وعى 
 ،)2( Psi ذلك يوجد معلامن لألخطاء الواقعة عى املتغرات التابعة
عرة  وهي  تقديرها،  املراد  املعامل  لعدد  ترقياًم  الربنامج  أعطى  وقد 

معامل وكل رقم هو معلم حر يف النموذج.

ثم أعطى الربنامج Number of Iteration=0؛ أي أن املحاوالت التكرارية 
التـي حاولـت طريقـة التقديـر أخذها للوصـول إىل أفضـل احللول هـي صفر، 
وهـذا يعنـي أن الربنامـج مل جيـد أي عنـاء يذكـر للوصـول إىل احللـول، وهـذا 
يعطـي انطباًعـا أن النمـوذج حمـدد حتديـًدا جيـًدا ودقيًقـا، وأن معاملـه حمدودة؛ 

بمعنـى أنـه يتضمن عـدًدا حمدوًدا مـن املتغرات أي يتسـم بالبسـاطة. 

ثم أعطى الربنامج املخرج اآليت: 

:Beta ـ حلول
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)               
         BETA        
                   ach2       ach1   
                  --------   --------
     ach2         - -        0.04
                                (0.10)
                                  0.41
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املسـار )االنحـدار( هـي 0.04، واخلطـأ  قيمـة معامـل  أن  اتضـح   
املعيـاري 0.10، وقيمـة T للتعرف عـى الداللة اإلحصائية لقيمة املسـار:

0.41=  
املسار 0.04

اخلطأ املعياري 0.10
  =                            

عنـد   ذيلـني  ذي  الختبـار   T )قيمـة   1.96 عـن  انخفضـت  حيـث 
مسـتوى داللـة 0.05  أو عـن 2.58 )قيمـة T الختبـار ذي ذيـل واحـد 
عنـد 0.01، إًذا قيمـة معامـل االنحدار غر دالـة إحصائيًّـا، وعى ذلك ال 

.ach2 إىل ach1 يوجـد تأثـر مبـارش دال إحصائيًّـا مـن

:Gamma ـ حلول
GAMMA       
                  sel        mot   
                     --------   --------
     ach2        0.42         0.36
                    (0.08)      (0.10)
                     5.23         3.66
     ach1      -0.07          0.59
                   (0.08)       (0.08)
                   -0.84         6.99

 تبـني أن التأثـر املبـارش مـن sel إىل ach1  -0.07  وهـي غـر دالـة 
إحصائيًّـا والتأثـر املبـارش مـن sel إىل ach2 )0.42( دالـة إحصائيًّا؛ حيث 
قيمـة T هـي 5.23، وهـي أكـرب مـن قيمـة 1.96، وكذلـك يوجـد تأثر 
مبـارش دال إحصائيًّا مـن mot إىل ach1 و T( ach2 أكرب من 1.96(؛ حيث 
التأثـر املبارش غـر املعياري من mot إىل ach1  يسـاوي 0.59، وهذا يعني 
أن زيـادة نقطـة واحـدة يف الدافعيـة يمكـن أن تنبـئ بزيـادة 0.59 نقطـة 
للتحصيـل يف الفصـل الـدرايس األول، وقيمة معامل املسـار غـر املعياري 
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مـن الدافعيـة إىل التحصيـل يف الفصـل الـدرايس الثـاين 0.36، بمعنى أن 
نقطـة واحـدة تزيـد يف الدافعيـة يمكـن أن تتنبأ بــ 0.36 نقطـة بالتحصيل 
يف الفصـل الـدرايس الثـاين، وألن هـذه املتغـرات ليـس هلا وحـدة القياس 
نفسـها ach1 و ach2، فإنـه ال يمكـن املقارنـة بني قيمتي املسـار من mot إىل 

كل مـن ach1 و ach2  ويمكـن املقارنـة مـن خـالل احللـول املعيارية.

:PHI ـ حلول
PHI         
                    sel           mot   
                  --------     --------
      sel        1.00
                 (0.14)
                  6.96
   mot         0.22          1.00
                  (0.10)       (0.14)
                   2.15          6.96

 يتضـح أن العالقـة بـني املتغـر sel مـع نفسـه sel، هـي 1.00 وهـي 
دالـة إحصائيًّـا T=6.96، وكذلك العالقة بني mot ونفسـه 1.00، ولكن 

العالقـة بـني mot و sel  هـي0.22  وهـي دالـة إحصائيًّا.

:PSI ـ حلول
PSI         
         Note: This matrix is diagonal.
                   ach2         ach1   
                  --------     --------
                    0.60          0.66
                   (0.09)        (0.10)
                    6.96           6.96

هـي مصفوفـة قطريـة، وهي متثـل التباين اخلطـأ الواقع عـى املتغرات 
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التابعـة )التبايـن غـر املفـرس(، و0.60 هي نسـبة تباين اخلطـأ الواقعة عى 
. ach2 و0.66 هـي نسـبة التبايـن اخلطأ الواقع عـى املتغر ach1

رابًعا: مطابقة النموذج: جاءت مؤرشات املطابقة عىل النحو اآليت:
Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 0
minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00 )
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 P 

=1.00)
The Model is Saturated، the Fit is Perfect!

ويظهـر أن قيمـة Chi-Square χ2 = 0.00 ودرجـات احلريـة = 0.0 
وقيمـة P=1.00 وهـي غر دالـة إحصائيًّا عنـد 0.01 و0.05، وهذا يعني 
أن مصفوفـة االرتبـاط للعينـة مسـاوية متاًمـا مصفوفـة االرتبـاط املشـتقة 
مـن النمـوذج S = ∑، وهـذا يفيـد يف أنـه توجـد مطابقـة تامة للنمـوذج مع 

البيانات.

وأعطى الربنامج احللول املعيارية اآلتية:
Standardized Solution           
BETA        
                   ach2       ach1   
                 --------     --------
     ach2        - -          0.04
GAMMA       
                     sel         mot   
                   --------    --------
     ach2        0.42       0.36
     ach1       -0.07       0.59   

 T الحـظ أن احللـول املعياريـة ليـس هلـا أخطـاء معياريـة وال قيمـة
املناظـرة.
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 mot و sel وأعطـى الربنامـج التأثرات غر املبـارشة غر املعيارية مـن
إىل  ach2 مـن خـالل ach1  عى النحو اآليت:

Total and Indirect Effects
         Total Effects of X on Y     
                     sel           mot   
                    --------    --------
     ach2         0.42         0.39
                    (0.08)     (0.08)
                     5.20       4.77
     ach1      -0.07         0.59
                   (0.08)      (0.08)
                   -0.84         6.99
         Indirect Effects of X on Y      
                   sel           mot   
                --------      --------
     ach2      0.00        0.02 
                 (0.01)     (0.06)
                  0.37        0.41

وال يوجـد تأثر غر مبـارش دال إحصائيًّا مـن sel أو mot إىل ach2 من 
.ach1 خالل

         Total Effects of Y on Y     
                      ach2        ach1   
                     --------    --------
     ach2          - -            0.04
                                     (0.10)
                                       0.41
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٢ . ٥ مؤرشات أخرى للمطابقة
أوالً: مربـع معامـل االرتبـاط العام: مقيـاس آخـر للمطابقة ذكرها 

Schumacker & Lomax )٢٠١٠(، وهـو كاآليت:

R2m = 1 – (1 – R21) (1– R22) (…… (1- R2n))

حيـث R2m هـو التبايـن املفـرس عـن طريـق النمـوذج، و R2n التبايـن 
.n املفـرس يف كل متغـر كامـن تابـع

ويظهـر أن قيمـة  PSI تبايـن البواقـي )التبايـن غـر املفرس لـكل متغر 
تابـع( وهي:

= 0.06  PSI (ach2)
= 0.66  PSI (ach1) 

إًذا التباين املفرس لكل متغر تابع )مربع معامل االرتباط لكل معادلة(:
Squared Multiple Correlations for Structural Equations  
                ach2       ach1   
               --------   --------
                 0.40       0.34
               R2 (ach2)     = 1- 0.60 = 0.40 
               R2 (ach1)     = 1- 0.66 = 0.34 

 بالتـايل، فاملتغـرات ach1، mot، sel فـرست 40٪ مـن التباين املفرس 
لــ ach2، ويوجـد 60٪ تبايـن غـر مفـرس، واملتغـرات mot، sel فـرست 

. ach1 34٪ مـن التبايـن املتغـر التابـع

وعـى ذلـك فالتبايـن املفـرس مربـع معامـل االرتبـاط العـام للنموذج 
: هو

R2 m = 1 – (1-0.34) (10.604 = (0.40 -
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إًذا القدرة التفسرية للنموذج هي 0.604 .

 χ2 1997( إىل وجـود مـؤرش آخـر بديـل لـ( Pedhazure ثانًيـا: أشـار
للحكـم عـى مطابقة النمـوذج، وهـو إحصاء Q الـذي يوىص باسـتخدامه 
نتيجـة تأثـر مـؤرش χ2 بحجـم العينة، ويأخـذ قياًم تقـع يف املدى مـن الصفر 

إىل الواحـد الصحيـح، ويتحـدد بالصيغـة اآلتية:

   Q = 
1-R2

m

1 - M
                                                  

حيـث M تقـدر مثـل R2m، وذلـك بعد حـذف املسـارات غـر الدالة 
إحصائيًّـا مـن النمـوذج. ويف املثـال السـابق تـم حـذف املسـار مـن sel إىل 
ach1؛ ألنـه غـر دالـة إحصائيًّـا وتـم إعـادة ختصيـص النمـوذج يف ملـف 

املدخـالت، وأصبـح خـط العالقـات عـى النحـو اآليت: 
Relationships
ach1 = mot
ach2 = sel   mot

وبعـد حتليـل النموذج أصبحـت قيمـة R2 (ach1) = 0.33 يف حني أهنا 
يف وجـود املسـار غـر الـدال كانـت 0.34، وعى ذلـك تقدر قيمـة Q عى 

اآليت: النحو 

M = 1 – (1-0.33) (10.598 = (0.40 - 

وعى ذلك فإن:

Q =   
1 - 0.604
1 - 0.598

    =  
0.396
0402   = 0.98

 ونالحـظ أن احلكـم عـى املطابقـة يف ضـوء R2m )0.604(، خيتلف 
عـن احلكـم عـى مطابقتـه يف ضـوء Q تسـاوي)0.98( ؛ حيـث تقـرتب 
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قيمتهـا مـن الواحـد الصحيـح، وهذا يدل عـى مطابقـة تامة. ويتـم احلكم 
عـى الداللـة اإلحصائيـة ملـؤرش Q مـن خـالل اختبـار W وتتحـدد مـن 

اآلتية: الصيغـة 

W = - (N-d) log Q

حيـث N حجـم العينة، d عـدد معامالت املسـار املبدئي التي تسـاوي 
 log Q قيمتهـا صفـًرا )املسـارات غـر الدالـة إحصائيًّـا( التـي حذفـت، و

.Q لوغاريتم 

ويف املثال السابق:

W = - (100-1) log (0.98) = 2.00

 وتقريـب W هـو توزيـع χ مـع درجات حريـة تسـاوي d، وعى ذلك 
 W وعليه فـإن قيمة ،(α=0.05، df=1) 3.84 = χ2 فـإن القيمـة اجلدوليـة لــ
املحسـوبة )2( أقـل مـن قيمـة χ2 اجلدولية، وهي غـر دالـة إحصائيًّا، وهذا 

يعنـي أن النمـوذج متطابق مـع البيانات.

بالتـايل فـإن مـؤرشات R2m و Q هـي مـؤرشات إضافيـة للحكم عى 
.χ2 املطابقـة بجانب مـؤرش

إجراء التحليل بعد حذف املسارات غر الدالة إحصائيًّا

 وبعـد حـذف املسـار غـر الـدال إحصائيًّـا مـن sel إىل ach1، كانـت 
مـؤرشات املطابقـة عـى النحـو اآليت: قيمـة )χ2=0.71 (P = 0.40 وهي غر 
 ،SRMR=0.023 (RMSEA= 0.00) 90% CI (0.0، 0.25) دالة إحصائيًّا و
أقـل مـن 0.05، واملـؤرشات املطلقـة  AGFI ، 1.00 = GFI= 0.96 أكـرب 
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مـن 0.95، واملـؤرشات املتزايـدة CFI ،NNFI ،NFI ، RFI ، IFI أكرب من 
0.95 وهـو مـا يدل عـى مطابقـة تامة.

وعـى ذلـك، فـإن حـذف املسـار غـر الـدال إحصائيًّـا يعـد إحـدى 
إسـرتاتيجيات إعـادة ختصيـص النمـوذج أو تعديلـه. ولكـن قبـل احلـذف 
كانـت  χ2 =0.0 و df = 0 و P = 1.00 وأعطـى الربنامـج الرسـالة اآلتيـة:

The Model is saturated ، the fit is prefect

وبعـد احلـذف كانـت χ2 =0.71 و df = 1 و P = 0.40 وعـى ذلك، فإن 
مطابقـة النمـوذج قبـل التعديـل أفضـل مـن مطابقتـه بعـد التعديـل، وعى 
ذلـك فـال رضورة إلجـراء التعديـل؛ ألن املسـار املحذوف قـد ال يكون له 
داللـة يف قيمتـه، ولكن داللته تسـهم يف تفسـر قدر من التبايـن يف النموذج 

العام.

  ach1، ach2 ٢ . ٦ حتليل املسار ذي التأثرات التبادلية بني

ach2ach1

الشكل رقم )١٠( نموذج حتليل املسار ذات العالقات التبادلية.

ويف هـذه احلالـة، فـإن طريقـة املربعات الصغـرى الرتتيبيـة )OLS( ال 
تعمـل، ويصبـح حتديـد النمـوذج من القضايـا اجلوهريـة؛ ألنه دائـاًم تكون 
النـامذج غـر حمـددة under-identified، وحتـى لـو زادت عـدد معامـالت 
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االرتباطـات أو التغايـرات عـن عـدد املعـامل املـراد تقديرهـا، فـإن مسـلمة 

 ach1 و ach1 تسـبب ach2 اسـتقاللية البواقـي )األخطـاء( ال تتحقـق؛ ألن
تسـبب ach2، فـإن األخطـاء الواقعـة عليهـام  ζ2 ، ζ 1 غـر مسـتقلة. ويتـم 

إجـراء تعديـل يف ملـف املدخـالت السـابق يف خط:
Relationship

ach1 = sel  mot  ach2
ach2 = sel   mot  ach1

وتتغـر عـدد املعـامل يف النمـوذج فتصبـح = 6 )معامـالت انحـدار( + 
2 تباينـات أخطـاء + 3 تغايـرات = 11معلـاًم، وعـدد العنارص)معامـالت 

االرتبـاط( يف املصفوفـة= 10.

إًذا df = 10-11 = -1 ، وعـى ذلـك، فـإن درجـات احلريـة أصبحـت سـالبة، 
وعليـه فـإن النموذج يعـد حتت التحديد وبإجـراء التحليل تبـني أن املخرج كاآليت:

Path analysis
Initial Estimates ( ISLS )

يف هـذا املخـرج تـم إعطـاء احللـول أو التقديـرات املبدئيـة التـي تعـد 
بمنزلـة قيـم مبدئيـة للتقديـرات؛ السـتخدامها للوصـول إىل التقديـرات 
النهائيـة باسـتخدام طريقـة  ML، والحـظ مل يتـم طباعة األخطـاء املعيارية 
أو قيـم T املقابلـة؛ ألن النمـوذج حتـت التحديد قـد أعطى الربنامج رسـالة 

وهـي خطـأ قاتـل: أن درجـات احلرية سـالبة. 

Fatal ERROR: Degrees of freedom in Negative

 عـى ذلك، فـإن الربنامج ال يسـتطيع الوصول إىل التقديـرات النهائية 
أو قيـم T أو األخطـاء املعياريـة أو مـؤرشات املطابقـة للحكم عـى مطابقة 

النمـوذج، وعليـه فالبـد مـن حلول عمليـة هلذه القضيـة أمهها: 
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أ ـ إعادة ختصيص النموذج من خالل إضافة متغر آخر إىل النموذج.
ب ـ تثبيـت أحـد املعـامل احلـرة للنمـوذج حتى تقلـل عدد املعـامل احلرة 

املـراد تقديرهـا وجتنـب وجود درجـات احلرية السـالبة.

وينصح معد الكتاب بإجراء حتليل هذا النموذج عى خطوتني مها:
اخلطـوة األوىل: إجـراء التحليـل لنمـوذج حتليـل املسـار أحـادي االجتـاه مـن 
ach1 إىل ach2  فقـط مـع بقيـة التأثـرات يف النمـوذج كام يف الشـكل 

النمـوذج )10(، وبعد ذلـك يمكن حذف أحد املسـارات غر الدالة 
إحصائيًّـا. واتضح من التحليل السـابق هلـذا النمـوذج أن التأثر من 
sel إىل ach1 غـر دال إحصائيًّـا، بالتـايل يمكن حذفـه وهذا احلل غر 

جوهـري إذا مل يكـن هناك داللـة إحصائية ألحد املسـارات.
اخلطـوة الثانية: يكون نموذج املسـار كام يف الشـكل )11( مع حذف املسـار 
من sel إىل ach1، وإضافة مسـار من ach2 إىل ach1، ويكون ذلك 

مـن خالل إجراء تعديـل يف ملف املدخالت عـى النحو اآليت:
Relationships

ach1 = mot  ach2
ach2 = sel   mot  ach1

ويمكـن إجراء التحليـل. واتضح أن عدد املعـامل = 10 بذلك نتخلص 
مـن درجـات احلرية السـالبة، وكانت عدد املحاوالت للوصـول إىل احللول 

املناسـبة هـي = 6، ويظهر النموذج النهائـي عى النحو اآليت:

الشكل رقم )١١( نموذج املسار النهائي بمساراته الدالة إحصائيًّا.
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وأظهـر هـذا النمـوذج مطابقـة جيـدة مـن خـالل املـؤرشات اآلتيـة: 
قيمـة  χ2 = 0.00 (p = 1.00، df = 0.0)  وهـي غـر دالـة إحصائيًّـا، بالتـايل 
فالنمـوذج متطابـق بشـكل جيـد مـع البيانـات. وهـذا مـا خيتـص بنموذج 

حتليـل املسـار غـر املعياري.

 حتليـل نمـوذج حتليـل املسـار املعيـاري )تباينـات البواقـي مثبتـة عند 
الواحـد الصحيـح(: ويمكـن عـرض النمـوذج التـايل:

الشكل رقم )١٢( نموذج حتليل املسار املعياري

وقـد تم تثبيـت تباينات األخطاء عنـد الواحد الصحيـح، وهبذا يصبح 
ملـف املدخالت كـام هو، مع تعديـل اإلجراء اآليت:

Relationships:
Let or Set error variance of ach1 to 1.0
Let or Set error variance of ach2 to 1.0



الفصل الثالث 

التحليل العاميل االستكشايف 
Exploratory factor analysis
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٣ . التحليل العاميل االستكشايف 
Exploratory factor analysis

٣ . ١ متهيــــد
يتنـاول هـذا الفصـل أسـلوب التحليـل العامـي االستكشـايف بوصفه 
مـن أكثـر األسـاليب اسـتخداًما يف التحقـق مـن مصداقيـة أدوات القياس 
املسـتخدمة يف البحوث والدراسـات. ويتناول أيًضا مسـلامت هذا التحليل 
وكيفيـة اسـتخالص العوامـل وطرائـق التدوير وتفسـر العوامـل وكذلك 

.SPSS تنفيـذ التحليـل العامي االستكشـايف يف برنامـج
ويسـتخدم أسـلوب التحليـل العامـي لتحديـد العوامـل التـي تفـرس 
إحصائيًّـا التباينـات والتغايـرات أو العالقـات بـني جمموعة من القياسـات 
أو  القياسـات  عـدد  مـن  أصغـر  العوامـل  عـدد  وعموًمـا  )املفـردات(، 
    Data – البيانـات  خلفـض  أو  لتقليـل  أسـلوب  هـو  وبالتـايل  املفـردات، 
reduction technique؛ حيـث خيتـرص عـدًدا كبًرا من القياسـات املتداخلة 

)املرتبطـة( إىل جمموعـة أقل مـن العوامل، فلـو أن دراسـة تضمنت جمموعة 
كبـرة مـن القياسـات)مفردات( تعكـس أبعـاًدا خمتلفـة ملفهـوم مـا، فـإن 
التحليـل العامـي يعطـي عوامـل متثـل هـذه األبعـاد؛ ولذلك فـإن العومل 
تناظـر أبنيـة نظريـة  Constructs )متغـرات كامنـة غـر مالحظـة(، التـي 
تسـاعدنا عـى فهم سـلوك ظاهـرة مـا. وأمثلة هلـذه األبنية كمفهـوم الذات 

وتقديـر الـذات والدافعيـة واألمـن النفـي واالجتامعـي وغرهـا.
وعـى ذلـك، فـإن التحليـل العامـي أسـلوب لتحديـد جمموعـات أو 

جتمعـات مـن املتغـرات. ويسـتخدم التحليـل العامـي يف اآليت:
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1 ـ فهم طبيعة البناء ملجموعة من املتغرات وحتديد أبعادها.
2ـ  تقليل عدد املتغرات إىل عدد أقل من العوامل؛ بمعنى حتديد أبعاد مقياس 
موجود، وهو ما يساعدنا يف استخدامها يف حتليالت الحقة، مثل: حتليل 

التباين واالنحدار والتحليل التمييزي.
3 ـ حتديد الطبيعة أحادية البعد Uni-dimensionality لبناء نظري مفرتض.

4 ـ تقويم الصدق البنائي للمقياس أو االختبار.
5 ـ يستخدم الكتشاف أبنية نظرية.

6 ـ أحياًنا يستخدم إلثبات أو دحض بعض النظريات املفرتضة.
بني  املرتفعة  االرتباط  )معامالت  اخلطية  التالزمية  إشكالية  حل  ـ   7
التعبر  يمكن  املرتفعة  العالقة  ذات  املتغرات  هذه  حيث  املتغرات(؛ 

عنها يف ضوء عامل.
8 ـ حتديد مؤرشات األبنية.

والـيء املهـم الـذي جيـب التأكيد عليه هـو ارتبـاط التحليـل العامي 
ببنـاء أدوات القيـاس والتأكـد مـن مصداقيـة بنائهـا؛ ولذلك يعـد هو قلب 

وروح قيـاس املفاهيـم االجتامعية والنفسـية.
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٣. ٢ خطوات إجراء التحليل العاميل االستكشايف
وإلجراء التحليل العامي نتبع اخلمس خطوات اآلتية: 

الشكل رقم )١٣( اخلطوات اخلمس إلجراء التحليل العاميل االستكشايف.

٣ . ٣ مسلامت البيانات 
 ويف هذا الشأن توجد عدة قضايا أمهها:

حجم العينة
طرحـت آراء عديـدة يف هذا الشـأن يشـرComery & lee (1992)  إىل 
أن املتفـق عليـه أن حجـم العينة 100 يكـون ضعيًفا و200 مقبـوالً و300 

ا و1000 فأكثـر ممتاًزا. جيـًدا و500 جيًدا جـدًّ
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وحقيقـة أن حتديـد حجـم العينـة يتوقـف عـى عوامـل عديـدة منهـا: 
التشـبعات بالعامل؛ حيـث إذا زادت عن 0.6 وتم متثيـل العامل بمفردات 
عديـدة )ثالثـة عـى األقـل( ومعامـالت االرتبـاط بـني املفـردات أكرب من 
0.80، فإنـه يمكـن إجـراء التحليـل العامـي لعينـات صغـرة مثـاًل50  

حالـة، ويكـون التحليـل مناسـًبا والنتائـج ذات موثوقيـة ودقة.

عـى  عينـة300   حجـم  أن   Tabachnink & Fidell (2007) ويـرى 
األقـل يكـون كافًيـا. ولكـن ال توجـد قواعـد صارمـة بالضبـط لتحديـد 
 Fabrigar, Wegner,) حجـم العينـة؛ ألن هذا يتحـدد تبًعا لطبيعـة البيانـات

.)MacCallum, & Strahan, 1999

 وعموًمـا لبيانـات قويـة فـإن حجـم العينـة الصغـر يعطـي حتليـاًل ذا 
موثوقيـة وثبـات. والبيانـات القويـة هـي عاليـة الشـيوع مـع عـدم وجـود 
تشـبعات مزدوجـة Cross–loadings )تشـبع املفـردة عى عاملـني(، إضافة 
 Costello &) إىل وجـود متغـرات عديـدة تتشـبع بدرجـة قويـة بالعوامـل
Osborne, 2005)، ولكـن هـذه الـروط غـر متوافـرة يف الواقـع العمـي 

.(Mulaik, 19990)

نسبة حجم العينة إىل املتغرات
يوجـد توصيـات موجـودة يف الـرتاث لتحديـد حجـم العينـة يف ضوء 
عـدد املتغـرات املتضمنـة يف التحليـل؛ حيـث يمكـن متثيـل املتغـر بثالث 
أو بعـر حـاالت )1:10(  أو بخمـس حـاالت )1:5(  حـاالت )1:3( 
أو بخمـس عـرة حالـة )1:15( أو بعريـن حالـة )1:20(، فـإذا كان 
التحليـل يتضمـن عريـن مفردة يف مقيـاس، إًذا يمكـن إجـراء التحليل لـ 

)20 × 30( = 600 أو 20  × 5 = 100 أو 200 أو 400 وهكـذا.
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 البيانات املفقودة
إذا وجـدت بيانـات مفقـودة عـى بعـض احلـاالت، فاسـتخدم طريقة 
ولكـن  التحليـل،  مـن  احلـاالت  هـذه  اسـتبعاد  يتـم  حيـث  Pairwise؛ 

أو  هبـا،  املتوسـط  إحـالل  مثـل:  التعويضيـة،  الطرائـق  إحـدى  اسـتخدم 
اسـتخدام االنحدار من شـأنه أن يسـبب معامـالت ارتباطـات عالية، وهذا 

قـد يتسـبب يف ظهـور عوامـل أحياًنـا ال متثـل الظاهـرة.

االعتداليـــة
يسـتخدم التحليـل العامي لتلخيـص العالقات بني جمموعـة كبرة من 
املتغـرات، ويفـرتض أن تكون توزيعات درجـات أو بيانات هذه املتغرات 
تتسـم باالعتداليـة بقـدر اإلمـكان، وإذا مل تتوافر االعتداليـة فتكون احللول 
ال معنـى هلـا، وهنـا جيـب التأكـد مـن االعتداليـة املتدرجـة عند اسـتخدام 
األسـلوب اإلحصائـي لتحديـد عـدد العوامـل. واالعتداليـة املتدرجة هي 
الدمـج واالحتـاد اخلطـي لـكل املتغـرات الداخلـة يف التحليـل، ويمكـن 
تقديـر االعتداليـة لـكل متغـر عـى حـدة مـن خـالل مـؤرشات االلتـواء 

والتفرطح. 

اخلطيــــــة
 االعتداليـة املتدرجـة تتطلـب أن تكـون العالقـة بـني كل زوج مـن 
املتغـرات خطيـة، وإذا مل تكـن العالقة خطية، فيجب عدم إجـراء التحليل، 
ويتـم التحقـق من اخلطية مـن خالل فحص شـكل االنتشـار، وإذا وجدت 

عـدم اخلطيـة يمكن اللجـوء إىل عمليـة التحويـر للبيانات.
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القيم املتطرفة
وجـود قيمـة متطرفة فأكثر يف كل أسـاليب اإلحصـاء املتدرجة له تأثر 

سـلبي عى حلول التحليـل العامي.

Singularity التالزمية اخلطية املتعددة و
يف حتليـل املكونات الرئيسـة PCA، فـإن التالزمية ال متثل أي مشـكلة؛ 
ألنـه ال حاجـة لتحويـل أو لقلـب املصفوفة، ولكـن ملعظم طرائـق التحليل 
العامـي االستكشـايف فـإن قضيتـي التالزميـة اخلطيـة و Singularity متثـل 
إشـكالية يف التحليـل، وإذا كان حمـدد املصفوفـة أو القيـم الكامنـة املرتبطـة 
ببعـض العوامـل صفـًرا، فإنه يـدل عى وجـود التالزميـة اخلطيـة املتعددة. 
Singularity مـن خـالل فحـص مربـع معامـل االرتبـاط  ويتـم فحـص 
املتعـدد )SMC( لـكل متغـر عى حدة؛ حيـث يتعامل املتغر بوصفـه تابًعا، 
وبقيـة املتغـرات بوصفها مسـتقلة، فـإذا كانـت أي قيمة لــ SMC مرتفعة، 
فإنـه توجـد قضيـة Singularity وكذلـك التالزمية اخلطية املتعـددة، وجيب 

حذف هـذا املتغـر مـن التحليل. 

R مصفوفة االرتباط
 جيـب أن تتضمـن مصفوفـة االرتبـاط الداخلـة يف التحليـل أحجاًمـا 
إنتـاج معامـالت  إىل  تتجـه  الكبـرة  العينـات  إن أحجـام  خمتلفـة؛ حيـث 
ارتبـاط منخفضـة إذا مل تزد معامـالت االرتباط عن 0.30، فإن اسـتخدام 
هـذه املصفوفـة إلجـراء التحليل العامي يثر تسـاؤالً؛ ألنـه ال يعطي فرصة 
 )1998(.Hair etal ف أو احتـامالً للتحليـل العامي وإنتـاج عوامل، وصنَـّ
معامـالت االرتباط إىل 0.30 كحد أدنى  للتحليـل و0.40 مهامًّ و0.50 
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دالـة عمليًّـا، وعى ذلك يفضـل أن تكـون معامالت االرتبـاط يف املصفوفة 
متوسـطة احلجـم فأعـى، ومعامـالت االرتبـاط املرتفعـة يف املصفوفة ليس 
دليـاًل عـى أن تولـد هـذه املصفوفـة لعوامـل معينـة )الحـظ أن العوامـل 

تتولـد مـن االرتباطـات املرتفعـة بـني جمموعـة معينة مـن املتغرات(.

 ،Sphericity 1954( لتشـخيص التامثـل( Bartlett’s يوجـد اختبـار
وهـو للتحقـق مـن فرضيـة أن معامـالت االرتبـاط يف مصفوفـة االرتبـاط 
تسـاوي صفـًرا بمعنـى أن الفـرض الصفـري H0 : ρ=0 وهـذا االختبـار 
االرتباطـات  كانـت  لـو  الكبـرة حتـى  العينـات  يعطـي داللـة ألحجـام 
ا، واسـتخدام هذا اإلحصـاء مفيد إذا كانت أحجـام العينات  منخفضـة جدًّ
صغـرة ويمثـل املتغـر بــ5 حـاالت، والداللـة اإلحصائية هلـذا اإلحصاء 

تشـر إىل االسـتخدام الفعـال ملصفوفـة االرتبـاط. 

 توجـد اختبـارات عديـدة الختبـار مـدى قابليـة مصفوفـة االرتبـاط 
الداللـة  اختبـارات  توجـد  حيـث  Factorability؛  العامـي  للتحليـل 
 Anti- image correlation matrix اإلحصائية لالرتباطات منهـا: مصفوفة
 ،Sampling adequacy املعاينـة  مناسـبة  لقيـاس   Kaiser test واختبـار 
فالداللـة اإلحصائيـة هلـذه االختبـارات تشـر إىل صالحيـة العالقـات بني 
كل زوج مـن املتغـرات للتحليـل العامي؛ لذلـك إذا كانـت املصفوفة قابلة 
للتحليـل العامـي نتوقـع وجـود دالالت إحصائيـة عديـدة بـني كل زوج 
 Kaiser – باختبـار SPSS  يعـرف يف برنامج kaiser مـن املتغـرات ومـؤرش
Meyer – Olkin (KMO)، والقيمـة 0.60 فأعـى تشـر إىل صالحية جيدة 

 )1995( .Hair et al للمصفوفـة السـتخدامها يف التحليل العامي، ويـرى
أن القيمـة 0.50 لــ KMO تشـر إىل مناسـبة معامـالت ارتبـاط املصفوفة 
السـتخدامها يف التحليـل  العامي، ويـرى Kaiser )1974( أن احلد األدنى 



118

0.5 والقيـم بـني 0.50 إىل 0.70 مناسـبة والقيـم مـن0.70 إىل 0.80 
ا، وأعـى  مـن 0.90 ممتـاز  جيـدة، والقيـم 0.80 إىل 0.90 جيـد جـدًّ
ويـوىص باسـتخدامه إذا كانـت نسـبة املتغر إىل عـدد األفراد هـي 1 إىل 5. 

Factor Extraction ٣ . ٤ طرائق استخالص العوامل
 Principal Component Analysis الرئيسـة  املكونـات  تعـد طريقـة   
(PCA) : هـي الطريقـة Default السـتخالص العوامـل يف معظـم الربامـج 

اإلحصائية مثل: SPSS ، SAS وهذا أكسـبها انتشـاًرا واسـتخداًما. وحقيقة 
أن PCA ليسـت طريقـة مـن طرائـق التحليـل العامـي، ويوجـد خالف بني 
املتخصصـني عـن متى تسـتخدم، وبعـض الباحثـني ينصحون باالسـتخدام 
املحـدود واملقيـد هلـا  (Widman, 1990, Mulaik, 1990) وآخرون خيتلفون 
معهـم؛ ألهنـم ال يـرون فروًقـا تقريًبـا بـني طريقـة PCA وطرائـق التحليـل 
 Guadagnolia & Velicer, 1988,) العامـي األخرى ويفضلون اسـتخدامها

. (Stieger, 1990

ويـرى Castello & Osbone )2005( أن طرائـق التحليـل العامـي 
مفضلـة عـى طريقـة حتليـل املكونـات الرئيسـة؛ ألهنا فقـط طريقـة لتقليل 
البيانـات، وتعـد أكثـر اسـتخداًما عندمـا ال تتوافـر برامـج حاسـوبية عالية 
اجلـودة؛ ألهنـا سـهلة؛ حيـث يتـم حسـاهبا مـن دون احلاجة ألي بنـاء حتتي 
مسـبق يف أثناء اسـتخالص العوامل. وتباين املتغر يقسـم إىل التباين الفريد 
النوعـي Unique Variance وتبايـن اخلطـأ للكشـف عـن البنيـة العامليـة 
التحتيـة، ومـا حيـدث أن التبايـن املشـرتك Shared variance هـو الذي يتم 
إظهـاره وطريقـة املكونـات الرئيسـة ال متيـز بـني التبايـن الفريـد والتبايـن 
املشـرتك، وهـذه الطريقـة تعطـي تضخاًم لقيـم التبايـن املفرس الـذي يرجع 
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إىل العوامـل، إذا كانـت العوامـل غـر مرتبطـة وقيم الشـيوع  متوسـطة.

ولكـن طرائـق التحليـل العامي )FA( حتلـل التباين املشـرتك، وتعطي 
السـلوك نفسـه مع جتنـب تضخم تقديـرات التبايـن املفرس.

وتوجد طرائق عديدة الستخالص العوامل:
.)PCA( 1 ـ طريقة املكونات الرئيسة

2 ـ طرائق التحليل العامي، وتتضمن: 
 Principal axis factoring (PAF)أ ـ طريقة عوامل املحاور الرئيسة

Maximum likelihood (ML) ب ـ طريقة االحتامل األقىص
Unweight least squares (ULS) جـ ـ طريقة املربعات الدنيا غر املوزونة
Generalized least squares  (GLS( د ـ طريقة املربعات الدنيا املعممة

Alpha factoring (AF) هـ ـ عوامل ألفا
Image factoring (IF) و ـ العوامل التخيلية

التوكيـدي،  العامـي  التحليـل  مـع   ML طريقـة  اسـتخدام  ويفضـل 
وتسـتخدم لتقديـر تشـبعات العوامـل للمجتمـع، أمـا طريقـة PA ينصـح 
 Castello &) باسـتخدامها عندمـا ال تتحقـق مسـلمة االعتداليـة املتدرجـة
Osbone, 2005)، وتعطـي هـذه الطريقـة عوامـل يف حـني تعطـي طريقـة 

.Components مكونـات   PCA

اعتداليـة  البيانـات  كانـت  إذا  أنـه   )1999(.Fabrrigar etal ويـرى 
التوزيـع، فـإن طريقـة ML هي أفضل اختيـار؛ ألهنا متدنا بمؤرشات حسـن 
املطابقـة للنموذج، وتسـمح باختبـار الداللة اإلحصائية لتشـبعات العوامل 

وللعالقـات بـني العوامـل وتقدر فـرتات الثقة.
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ويـرى Castello & Osborne )2005( أن طريقـة ألفـا أكثـر مناسـبة، 
 PAF و ML ولكـن األدلـة عـى ذلك قليلـة. وعموًمـا يعد اسـتخدام طريقتـي
أكثـر مالءمـة، ويعطيا أفضـل نتائج اعتامًدا عى مـدى حتقق اعتداليـة البيانات.

وعندمـا يسـتخدم التحليـل العامـي الكتشـاف طبيعـة البنيـة العاملية 
 PAF وكذلك PCA لبيانـات جمموعـة من املتغرات، فإنـه يفضل اسـتخدام
وطريقـة Image، ولكـن إذا اهتـم البحـث بتعميـم النتائـج مـن العينـة إىل 
 ML املجتمـع، وكانـت البنيـة العاملية حمـددة مسـبًقا، فإن اسـتخدام طريقة

تكون هلـا قيمـة عالية.

عموًمـا، إذا وجـدت متغـرات كثـرة بينهـا عالقـات ارتباطيـة قويـة 
وحجـم عينـة كبـر، فـإن االختالفـات بـني طرائـق االسـتخالص تبـدو 

ضئيلـة، وإن وجـدت فإهنـا تـزول بعـد إجـراء التدويـر.

ومهـام يكـن فـإن طريقتـي PCA ، PAF أكثـر اسـتخداًما يف البحـوث 
والدراسـات املنشـورة، واملفاضلـة بـني هاتـني الطريقتـني أصبحـت جمـاالً 
للحـوار واملناقشـة بـني الباحثـني، ويـرى Thompson (2004( أن الفـروق 
العمليـة بينهـام غالًبـا ليسـت هلا داللـة خاصـة، إذا كانـت املتغـرات عالية 
 )2009( Steven الثبـات، ويوجـد يف التحليـل 30 متغـًرا فأكثـر، ويشـر
إىل أنـه مـع 30 متغًرا فأكثر وقيم شـيوع أعـى من 0.70 لـكل املتغرات، 
ا، ومـع عـدد متغـرات أقل مـن 20 وقيم شـيوع  فـإن الفـروق قليلـة جـدًّ
 PCA منخفضـة أقـل مـن 0.40، فالفـروق تكون واضحـة، وتعـد طريقة
هـي الطريقـة املسـتخدمة يف الربنامج اإلحصائـي إذا مل حتدد طريقـة معينة، 
وينصـح باسـتخدامها عندمـا ال توجـد نظريـة أو نمـوذج لطبيعـة البنـاء، 
ويمكـن اعتبـار حلـول PCA حلـوالً مبدئية أو قيـاًم مبدئية لــ EFA، وعليه 
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فالباحثـون أحياًنـا يسـتخدمون PCA لتقليـل البيانـات، ثم جيـري عى هذه 
املكونـات حتليل عامـي باسـتخدام أحد أسـاليبه.

٣ . ٥ معاير حتديد عدد العوامل
فـإن  السـابقة،  الطرائـق  أي  باسـتخدام  العوامـل  اسـتخالص  بعـد   
الباحـث يواجـه قضيـة، وهي: ما عـدد العوامـل التـي سـيبقيها يف التحليل 
لتدخـل عملية التدويـر. فعندما تتم عامليـة املتغرات، فإن العـدد الكي من 
العوامل يسـاوي عـدد املتغرات الداخلة يف التحليـل (Thompson, 2004)؛ 
وألن هـذه العوامـل كلهـا ال تسـهم بصـورة جوهريـة مـع احللـول النهائية 
يف عمليـة التفسـر، وتعـد هـذه العوامـل خطـأ؛ وألنَّ اهلـدف مـن التحليل 
العامـي االستكشـايف هـو اإلبقـاء عى عـدد حمدود مـن العوامـل التي تفرس 
معظـم تباينـات املتغرات املقاسـة، فمـن املهـم للباحث اسـتخالص العدد 

الصحيـح مـن العوامـل؛ ألن هذا سـيؤثر يف تفسـر النتائج. 

وحيـث إن إدخـال كل العوامـل يف مرحلـة التدويـر يمكـن أن يكـون 
لـه تأثـرات غـر مرغوبـة يف النتائـج، وإذا مل حيـدد الباحث عـدد العوامل، 
فـإن الربنامـج يقـوم باسـتبقاء العوامـل التي تزيـد فيهـا القيـم الكامنة عن 
الواحـد الصحيـح، وهذا اتفـاق أو تقليـد يف الـرتاث، ولكن هـذه الطريقة 
 Velicer & Jakson,)  أقـل دقة يف حتديد عدد العوامل املسـتبقاة يف التحليـل
1990)؛ ألهنـم اختـربوا هـذه القاعـدة وتوصلـوا إىل أن ٪36 مـن العينات 

أبقـت عوامل كثـرة ليس هلا داٍع يف التحليل وذلك باسـتخدام إسـرتاتيجية 
املحـاكاة »مونـت كارلو«.
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Communalities الشيوع
قيمـة الشـيوع للمتغـر هـي التبايـن املفـرس يف املتغـر عـن طريـق كل 
العوامـل، وهو جممـوع مربعات تشـبعات املتغـر بالعوامل، ونسـبة التباين 
املفـرس ملجموعـة مـن املتغـرات املقـدرة مـن خـالل العامـل هـي جممـوع 
مربعـات التشـبعات للمتغـرات عرب العامل مقسـوًما عى عـدد املتغرات. 

فإذا كانت تشبعات أربعة متغرات عى عامل ما هي: 

-0.86 , 0.071 , 0.994 , 0.997

فإن التباين املفرس يف هذه املتغرات جراء العامل هو:

0.50 = 1.994
4  = (-0.86)2 + (-0.071)2 + (0.0994)2 + (0.0997)2

4  =         

املتغـرات  تبايـن  مـن   ٪50 فـرسه  األول  العامـل  أن  مفـاده  وهـذا 
األربعـة، وكـام نعلـم أن التبايـن الـكي ملتغـر معـني لـه مكونـان جـزء منه 
 Common variance يتشـارك مع متغـرات أخرى، ويسـمى التباين العـام

الـذي يفـرسه العامـل وجـزء منـه خـاص بـه، ويسـمى التبايـن الفريد.

ويسـتخدم التبايـن الفريـد ليشـر إىل التبايـن اخلاص باملتغـر، ويوجد 
نـوع آخـر مـن التباين وهـو خـاص باملتغـر، ولكنه ثابـت ويسـمى التباين 
التبايـن املشـرتك أو العـام  Error variance، ونسـبة  اخلطـأ أو العشـوائي 
يف املتغـر تسـمى الشـيوع، وإذا كان التبايـن اخلـاص أو الفريـد = صفـًرا، 
فـإن قيمـة الشـيوع تسـاوي الواحـد الصحيـح، وإذا مل يتشـارك املتغـر مع 
تبايـن متغـر آخر، فإن قيمة الشـيوع تسـاوي صفـًرا؛ ولذلك فـإن التحليل 

العامـي هيتـم فقـط بالتبايـن العام.
ويعـد اسـتخالص عدد كبـر من العوامـل أفضل؛ حيث يزيد من نسـبة 
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التبايـن املفـرس يف البيانـات، ولكن أخـذ كل العوامل جيعل البناء أقل بسـاطة 
واختيـار عـدد العوامـل قضيـة أعقد مـن اختيـار طريقـة التدويـر، ولكن يف 
طرائـق التحليـل العامـي التوكيـدي، مثـل طريقـة ML، يمكـن حتديـد عدد 

العوامـل يف ضـوء األطر النظريـة للبحـث أو للمفهوم املراد دراسـته.

وتوجـد عـدة طرائـق لتحديد العدد املناسـب مـن العوامـل التي جيب 
أن نسـتبقيها يف التحليـل، وتعـد إحـدى الطرائـق الرسيعـة لتقديـر عـدد 
العوامـل هـي أحجـام القيـم الكامنـة؛ وإذا كان اجلـذر الكامـن للعامل1، 

فأكثـر فإنـه يدخـل يف التحليل والتفسـر.

  Scree test 1966( واختبار( Cattel واملحـك اآلخر هو الذي اقرتحـه 
للقيـم الكامنـة والعوامـل؛ حيـث يتم عرضـه يف شـكل  تصاعـدي، فالقيمة 
األعـى للقيـم الكامنـة متثـل أول عامل، وهكـذا حتى نصـل إىل نقطـة معينة 
وهـي نقطـة التـواء، وتكـون القيم الكامنـة أقل مـن الواحـد الصحيح، وهو 
يتضمـن عرًضـا بيانيًّا للقيم الكامنـة، وبالبحث يف نقطة االنكسـار يف املنحنى 
أو النقطـة التـي حيـدث عندهـا حتول بدرجـة ملحوظة ملسـار اخلـط املنحني، 
فـإن عـدد نقـاط البيانـات )اإلحداثيـات( فـوق نقطة االنكسـار، متثـل عدد 

العوامـل التـي يعتمد عليهـا الباحث يف التفسـر كام يف الشـكل اآليت:
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Velicer’s MAP)) Minimum average Par-  كـام توجد طريقتا حمـك
. Parallel analysis والتحليـل املوازي tial correlation

وعـى الرغم من أن هاتني الطريقتني أكثر دقة وسـهولة يف االسـتخدام 
   Costello &إال أهنـام غـر متاحتـني يف معظـم الربامـج اإلحصائيـة، ويـرى
 scree test 2005( أن أفضـل طريقـة لتحديد عـدد العوامل هي(Osborne

وهـي موجودة يف الربامـج اإلحصائية.

وقـام Zwick & Velicer )1986( بإجـراء دراسـة حمـاكاة للمقارنـة 
أداء  النتائـج  Scree test, Velicer’s map, Parallel test  وأظهـرت  بـني 
جيـًدا لـكل مـن Parrallel, MAP, Scree test  ، يف حـني يعـد حمـك القيـم 
الكامنـة EV > 1.0   تقديـًرا مبالًغا لعدد العوامل املسـتبقاة؛ بمعنى يسـتبقي 
 Mote  عـدد عوامـل أكرب مـن املفرتض، وهـذا يتناقض مع مـا توصل إليـه
(1970) أن حمـك القيمـة الكامنـة < 1.0 يتبقـى عـدد مـن العوامـل أقل من 

الـذي ينبغي اإلبقـاء عليه؛ ومن ثمَّ فـإن Scree test طريقـة مفضلة لتحديد 
عـدد العوامـل، ولكـن طريقـة Parallel, MAP أكثر دقـة وموضوعية. 

 Booststraping طريقـة  اسـتخدام   Thompson (1988) وطـرح  
لتحديـد العوامـل، يف حـني توصـل Gorsuch (1983) إىل أن نتائج  الرسـم 
البيـاين Scree test تكـون أكثـر ثباًتـا عندما يكـون حجم العينة كبـًرا وقيم 

الشـيوع عاليـة وتشـبعات املتغـرات عالية. 

وينصـح  Henson & Roberts (2006) باسـتخدام حمـكات متعـددة 
العوامل. عـدد  لتحديـد 

 ويـويص Kaiser (1960) بإبقـاء كل العوامـل التـي تزيد القيـم الكامنة 
هلـا عـى الواحـد الصحيـح، والقيـم الكامنة متثـل مقـدار التبايـن املفرس عن 
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طريـق العامـل، وأشـار Jolliffe (1972) إىل أن حمـك كايزر شـديد الرصامة، 
ويقـرتح اسـتبقاء العوامل التي هلـا قيم كامنة أكرب مـن 0.70، وتوجد فروق 
كبـرة بـني حمـك Kaiser وحمـك  Jolliffe؛ حيـث يعـد حمـك Jolliffe تقديًرا 
مبالًغـا لعـدد العوامـل )يف:Field, 2009(. ولكـن هـذا املحـك يكـون دقيًقا 
عندمـا يكـون عدد املتغـرات أقل مـن 20 وقيم الشـيوع بعد االسـتخالص 
.)Field, 2009(تزيـد عـى 0.70 للعوامل وحجـم العينة عـن 250 فأكثـر

ويـرى Steven )2009(  أن اسـتخدام Scree test يكـون دقيًقا حلجم 
عينـة 200 فأكثر.

وبرنامـج SPSS يسـتخدم حمـك Kaiser السـتخالص عـدد العوامل 
إذا مل يطلـب مـن الربنامـج أي حمك آخـر، ويـرى )Field )2009 أن حتديد 
عـدد العوامـل يتوقف عـى اهلدف مـن التحليـل، فـإذا كان الباحث هيدف 
إىل التغلـب عـى قضيـة التالزميـة اخلطية املتعـددة يف حتليل االنحـدار فمن 

األفضـل اسـتخالص عـدد كبر مـن العوامل.
وبعـد حتديـد عدد العوامـل فمن املهم النظر يف التشـبعات بعـد التدوير 
لتحديـد عدد املتغرات التي تتشـبع عـى كل عامل، وإذا تشـبع متغر واحد 
عـى عامـل تشـبًعا عالًيـا؛ فـإن هـذا العامـل يعـد غـر حمـدد حتديـًدا جيًدا، 
وإذا تشـبع متغـران عـى العامـل يمكـن أخـذه يف احلسـبان يف التفسـر، 
وهـذا يتوقـف عـى نمط العالقات بـني املتغرين مـن ناحية، وبـني املتغرين 
وبقيـة املتغـرات يف مصفوفـة االرتبـاط مـن ناحية أخـرى، فـإذا كانت قيمة 
االرتبـاط بينهـام مرتفعـة )أكثـر مـن0.70 مثـاًل( ومهـا غـر مرتبطـني مـع 
عينـة املتغـرات يف التحليـل، ففـي هـذه احلالـة يعد هـذا العامل عـى درجة 
معقولـة من األمهيـة، ويعتمد عليـه يف التفسـر، وعموًما يف تفسـر العوامل 

التـي تتضمـن متغـًرا أو متغريـن يمثـل درجـة كبرة مـن اخلطورة.
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وتظهـر قضيـة أخـرى وهـي هـل مـن األفضـل االسـتبقاء عـى عدد 
حمـدود أم عـدد كبـر مـن العوامـل إذا كان عددهـا غـر حمـدد مسـبًقا مـن 
قبـل الباحـث؟، فالباحـث دائـاًم يسـتبقي العوامل التـي هلا قيـم كامنة أكرب 
مـن الواحـد الصحيـح، ولكـن يف بعـض األحيـان توجـد عوامـل جذرها 
ا يف تفسـر الظاهـرة، وهذا قد  الكامـن أقـل مـن الواحـد، وتعـد مهمة جـدًّ

يكـون سـبًبا مقنًعـا لتضمينـه يف عمليـة التحليل والتفسـر.

Rotation ٣ . ٦ طرائق تدوير العوامل
بعـد اسـتخالص العوامـل حيـدث أن تتشـبع معظـم املتغـرات عـى 
العامـل األول بتشـبعات عاليـة، ثـم تتـوزع عـى بقيـة العوامـل بتشـبعات 
أقـل، وهـذا يضع الباحـث يف حرة؛ حيث يكـون هذا خمالـف لطبيعة البناء 
ا  املـراد التحقـق من بنيتـه العامليـة، وعليه تكـون عملية التفسـر صعبة جدًّ
 Factor للبنـاء؛ ولذلـك يلجـأ الباحثـون إىل إجـراء عمليـة تدوير العوامـل
Rotation؛ ليحـدث متايـز للعوامـل باملتغـرات التـي تتشـبع عليهـا. وهي 

عمليـة رياضيـة وفيهـا جيـري تدويـر حمـاور العوامـل؛ ولذلـك فالتدويـر 
.Factorial Suitability يمدنـا ببنيـة عامليـة مناسـبة

وإسـرتاتيجيات التدويـر متعددة وتصنف إىل تصنيفـني عريضني، مها: 
التدويـر املتعامـد Orthogonal والتدوير املائـل Oblique، ومعظم الباحثني 

يلجـؤون إىل تدويـر نتائج التحليل العامي لتسـهيل تفسـر هـذه العوامل.

ويف التحليـل العامـي االستكشـايف إسـهام املتغر يف عامل معني يشـار 
 Factor Pattern Coefficient إليـه بمعامـالت نمـط العوامـل املسـتهدفة
 Factor Structure للعوامـل  البنائيـة  باملعامـالت  إليـه  يشـار  وأيًضـا 

Coefficient وهـذه متثـل العالقـات بـني املتغـرات املقاسـة والعوامـل.
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تعطـي  للعوامـل  البنائيـة  املصفوفـة  فـإن  العامـي،  التحليـل  ويف 
العالقـات بـني كل املتغـرات املقاسـة وكل العوامـل )املتغـرات الكامنـة( 
املسـتخلصة، وعندمـا تكـون العوامـل متعامـدة، فإهنـا تبقى غـر مرتبطة، 
واملصفوفـة البنائيـة للعوامـل تناظـر مصفوفـة العوامـل املسـتهدفة، وبنـاء 
عليـه فـإن املصفوفـة البنائية هي نتـاج حاصـل رضب املصفوفة املسـتهدفة 
)النمطيـة للعوامـل( يف مصفوفـة ارتباطـات العوامـل. وعمليـة التدويـر 
تعظـم  التشـبعات العالية وتقلل التشـبعات املنخفضة للمفـردات؛ ولذلك 

فهـي تعطـي نتائـج أكثـر بسـاطة وقابلة للتفسـر.
والقـرار يف حتديـد نوعيـة التدويـر سـواء كان متعامـًدا أو مائـاًل؛ ففي 
التدويـر املتعامـد فـإن العوامـل غـر مرتبطـة، والتدويـر املتعامد يسـهل يف 
تفسـر  النتائـج، أمـا إذا اعتقـد الباحـث أن العمليـات أو األبنيـة التحتيـة 
مرتبطـة، فيجـب أن يسـتخدم التدوير املائـل، وعى الرغم من أهنا تتناسـب 
مـع طبيعـة البنـاء عـى مسـتوى النظريـة، ولكنهـا هلـا حمـددات عمليـة يف 

التفسـر والوصـف وتقريـر النتائج.

التدوير املتعامد
Quarti-, Varimax  توجـد العديد مـن الطرائق للتدويـر املتعامد منهـا

Equimax, max، وهـي متاحـة يف برامـج SAS, SPSS. ولكـن تعد طريقة 

Varimax أسـهلهم اسـتخداًما عن كل طرائـق التدوير.

واهلـدف مـن هـذه الطريقـة هـو تبسـيط العوامـل عـن طريـق تعظيم 
قبـل  العاليـة  فالتشـبعات  املتغـرات،  عـرب  بالعوامـل  التشـبعات  تبايـن 
التدويـر تكـون أعـى بعـد التدويـر، والتشـبعات املنخفضـة قبـل التدويـر 
تـزداد انخفاًضـا بعد التدويـر. وطريقـة الفاريامكس تتجه إىل توزيـع التباين 
داخـل العوامـل، وتصبح متسـاوية تقريًبـا يف أمهيتها. فالتباين املسـتخلص 
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عـن طريق العامـل األول قبل التدويـر جيري توزيعه عـى العوامل األخرى 
بعـد التدويـر، فهي حتـاول أن  يكون التشـبع بدرجة عالية لعـدد حمدود من 
املتغـرات لـكل عامـل معـني، وهـو يـؤدي إىل احلصـول عى جتمعـات أو 

عوامـل قابلة للتفسـر.

Varimax ولكنهـا  تتبـع نفـس سـلوك طريقـة   Quartimax وطريقـة 
ليسـت شـائعة االسـتخدام مثل: Varimax. وطريقـة Equimax هي خليط 
أو مزيـج بـني الطريقتـني السـابقتني، وتكـون عديمـة اجلـدوى مـا مل حيـدد 

الباحـث مسـبًقا عـدد العوامل.

وتعـد طريقـة Varimax هي default للربامـج SAS, SPSS ما مل جيري 
حتديـد طريقة معينـة. وفيام يـي ملخص ألهم طرائـق التدوير:

Oblique Rotation التدوير املائل
يعطـي التدويـر املائـل ارتباطات بـني العوامـل، ومقـدار االرتباطات 

املفـرتض بـه بـني العوامل يتحـدد يف ضـوء البنيـة النظريـة للمفهوم.

Pro-, Direct Oblimin  وتوجـد طرائـق عديدة للتدويـر املائـل، مثـل:
 Field والتدويـر املائـل أكثـر تعقيـًدا مـن التدويـر املتعامـد، وينصـح .max

)2009( باسـتخدام طريقـة Promax؛ ألهنـا إجـراء رسيع وتصلـح لقواعد 
البيانـات الكبـرة، وعـى الرغـم مـن تعـدد طرائـق االسـتخالص وطرائق 
 Fava & Velicer,( ضئيلـة  بينهـام  الفـروق  املامرسـة  يف  ولكـن  التدويـر، 
1992(، ويـرى Fabirgar etal. )1999( أن طرائـق التدويـر املائـل تعطـي 

نتائـج متامثلـة لطرائـق التدويـر املتعامـد، ويـرى Field )2009( أن بعـض 
الباحثـني يـرى أن اسـتخدام التدويـر املتعامـد يف البحـوث النفسـية غـر 
مالئـم؛ ألن املفاهيـم النفسـية يف طبيعتهـا ذات بنـاء حتتي مرتبـط ومتفاعل.
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اجلدول رقم )٢( مقارنة بني أساليب التدوير املختلفة.

تعليقنوعهالربنامجأسلوب التدوير

VarimaxSPSS, SASأكثر استخداًما يف البحوث.متعامد

QuartimaxSPSS, SASا مع متعامد يكون العامل األول عامًّ
عوامل أخرى للمتغرات.

EquimaxSPSS, SASربام يكون غر مناسب.متعامد
Direct 

oblimin
SPSS يسمح بإعطاء عدد كبر من مائل

العوامل.
Direct 

Quartimin
SPSSيسمح بارتباطات عالية بني مائل

العوامل.

ObliqueSPSS, SAS
مائل ومتعامد 

مًعا
PromaxSPSS, SASرسيع وسهل احلسابات.مائل

Procrustes SASمفيد يف التحليل العامي مائل
التوكيدي.

٣ . ٧ حدود القطع لقبول تشبعات املفردات بالعوامل
  مـن املمكـن قبـول قيمـة تشـبع املتغـر بالعامـل يف ضـوء داللتهـا 
اإلحصائيـة؛ ألهنـا عبـارة عـن معامـل ارتبـاط أو معامـل انحـدار، ولكـن 
هـذا املعيـار نـادر االسـتخدام يف البحـوث؛ ألن الداللة اإلحصائيـة تعتمد 
عـى حجـم العينـة، وخيتـار الباحث داللـة التشـبع؛ إذا كانت قيمـة 0.30 
فأكثـر فإنـه يقبل كمتغـر عى العامـل، ولكـن Steven )2009( يضع قيمة 
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حرجـة لقبول التشـبع، ويـرى أن حلجم العينـة 50 قيمة التشـبع 0.772، 
التـي هلـا داللـة عمليـة، وأن حلجـم العينـة 100 قيمـة التشـبع 0.512 
فأكثـر، وحلجـم عينـة 200 فـإن التشـبع جيب أن يكـون أكرب مـن 0.364 
لقبولـه كمتغر يتشـبع بالعامـل، وحلجم عينـة 300 قيمة التشـبع 0.298 
أو أكثـر، وحلجم عينـة 600 جيب أن يكـون التشـبع0.21  فأكثر، وحلجم 
عينـة 1000 جيـب أن تكـون قيمـة التشـبع 0.162، وهـذه القيـم عـى 

أسـاس قيمـة ألفـا 0.01 الختبـار ذي ذيلني.

وأوضـح Comrey & lee )1992( أن قيمة التشـبع 0.71 فأكثر تعد 
ا، و0.55 )30٪ من  ممتـازة  )50٪ مـن التبايـن(، و0.63 تعد جيـًدا جـدًّ
التبايـن( تعـد جيـًدا، و0.45 )20٪ مـن التبايـن) يعد متوسـًطا، و0.32 

)10٪ مـن التباين( يعـد ضعيًفا.

وعـى ذلـك فمـع أحجـام العينـات الكبـرة، فـإن التشـبعات صغرة 
احلجـم جيـب وضعهـا يف احلسـبان، ويكون هلـا معنـى ذو داللـة إحصائية، 
وبرنامـج SPSS ال يقـدم اختبارات داللة لتشـبعات العوامـل، ولكنه يطبق 

  .)2009( Steven إرشـادات

ومربـع قيمـة التشـبع يعطـي معامـل التحديـد R2 وهـو يمثـل نسـبة 
التبايـن املفـرس يف املتغـر جـراء العامـل.

Interpretation of Factors ٣ . ٨ تفسر العوامل
حيـاول الباحـث تسـمية العامـل، وهـذا يتطلب نوًعـا من احلساسـية، 
ومدى قابليته للتفسـر ترجـع إىل الباحث يف ضوء األطـر النظرية، وخيتلف 
تفسـر العوامل باختـالف طريقـة التدوير التـي اسـتخدمها الباحث، ومن 
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األفضـل كام يـرى )Tabachink & Fidell )2007 أن يتم تفسـر تشـبعات 
. Patten Matrix املفـردات بالعوامـل يف ضوء املصفوفـة

الباحـث  اسـتخدم  إذا  أنـه   )2005(  Castelo & Osbtern ويـرى 
وعنـد  التدويـر،  بعـد  العوامـل  مصفوفـة  يفـرس  فإنـه  املتعامـد،  التدويـر 
Pat-  اسـتخدام التدويـر املائـل تفـرس النتائج يف ضـوء املصفوفة املسـتهدفة 
tern Matrix وكذلـك يتـم تفسـر وعـرض مصفوفـة ارتباطـات العوامل، 

وتسـمية العوامـل تعتمـد عـى التعريفـات النظريـة للمفاهيـم وأبعادهـا.

وعى الباحث األخذ يف احلسبان عدة أمور أمهها: 
ـ تعتـرب قيمـة شـيوع املفـردات عاليـة إذا كانـت 0.80 فأعـى، ولكن هذا 
نـادر احلـدوث يف البيانـات، فمعظم القيم السـائدة يف العلـوم االجتامعية 
والنفسـية تبـدأ مـن منخفضـة 0.40 إىل متوسـطة 0.70 ولـو أن قيمـة 
الشـيوع للمتغـر أو املفـردة أقل مـن 0.40 فربـام ال يرتبط مـع مفردات 
أخـرى، أو مـن املفـرتض وجود عامـل إضـايف يف البيانات جيب اكتشـافه 

.)Castelo & Osbtern, 2005(
القيمـة  0.32لقبـول تشـبع  Tabachnik & Fidell أن  ـ يذكـر )2007)  
املفـردة هـي احلـد األدنى، وهـي تسـاوي 10٪ مـن التبايـن املتداخل مع 
مفـردات أخـرى يف العامل، يف حني أن التشـبعات املزدوجـة عند 0.32 
أو عـى عاملـني فأكثـر تكـون مقبولـة وتدخـل يف تفسـر البنيـة العاملية، 
وعـى الباحـث أن يقرر اسـتبعاد املفـردات ذات التشـبعات املزدوجة من 
التحليـل، وربـام يكـون هـو اختيـار مفضـل إذا وجـدت مفـردات ذات 
تشـبعات قويـة عـى العامـل )0.5 فأعـى(، وإذا تشـبع املتغر عـى أكثر 

مـن عامـل، فهـذا ربـام يدل عـى ضعـف صياغـة أو كتابـة املفردة.
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ـ العامـل الـذي يتشـبع عليـه أقل من ثـالث مفـردات يعترب ضعيًفـا أو غر 
مسـتقر، ومخسـة مفـردات أو أكثـر ذات تشـبعات عاليـة بالعامـل )0.5 
 Castelo &). ا فأكثـر( يشء مرغـوب لتمثيـل العامل ويعـد عاماًل مسـتقرًّ

 (Osbtern, 2005

قضية بحثية 
قـام باحـث بإعداد اسـتبانة لقياس االكتئـاب والقلق مًعـا، وكانت من 
 A2 ،أنـا عصبي A1 :سـت مفـردات؛ ثـالث مفـردات تقيس القلـق وهـي

أنا قلـق، A3  أنـا هادئ.

وثـالث مفـردات تقيس االكتئـاب: D1  أنا مكتئب، D2 أشـعر أين ليس 
يل قيمـة يف احليـاة، D3 أنـا سـعيد. وكانـت بدائـل اإلجابة مخسـة، هـي: ليس 
عـى اإلطالق )1(، أحياًنـا )2(، غالًبا )3(، معظم الوقـت )4(، طول الوقت 

)5(، وتكونـت العينـة مـن 9 أفراد، وكانـت بياناهتم عـى النحو اآليت:
A1A2A3D1D2D3احلاالت 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
1
3
4
5
4
4
3
3

1
2
3
4
5
5
3
3
5

3
3
4
3
2
2
2
4
3

1
4
2
3
3
4
5
4
3

2
3
1
2
4
3
4
4
4

5
3
4
3
4
1
1
3
1

وأراد الباحـث التحقـق مـن الصـدق العامي هلـذه االسـتبانة، وحتديد 
األبعـاد التـي تتجمـع حوهلـا هـذه املفـردات: هـل يوجـد بعـد واحـد أم 
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بعـدان للمفـردات السـت؟ أو مـا البنيـة العامليـة ملفـردات مقيـاس القلق 
ـ االكتئـاب؟ 

SPSS ٣ . ٩ تنفيذ التحليل العاميل يف
أواًل: إدخال البيانات يف الربنامج: 

1 ـ بعـد فتـح الربنامـج اضغـط Variabl View  ثم اكتب مسـمى التغرات 
. D3، D2، D1، A3، A2 ، A1 :وهـي  Name حتـت عمـود

2 ـ اضغط data View  وأدخل البيانات تظهر ستة أعمدة  كام يف الشاشة اآلتية:

SPSS ثانًيا: تنفيذ التحليل العاميل باستخدام برنامج
ولكـن قبـل إجـراء التحليـل العامي فاملامرسـة اجليـدة ختربنـا أنه البد 
مـن تقديـر مـؤرشي االلتـواء والتفرطـح للمتغـرات، خاصـة إذا كانـت 
املتغـرات هـي مفـردات هلـا اسـتجابات حمـدودة، ويتـم ذلك مـن خالل:

 Descriptive اخـرت  ثـم   Frequencies اخـرت  ثـم   Analyze اضغـط  
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فتظهـر   ،  Kurtosis، Skeweness اضغـط   Distribution مربـع  وحتـت 
اآلتيـة: النتائـج 

العامـي مـن خـالل مرحلتـني: اسـتخالص  التحليـل  ويتـم إجـراء 
التدويـر: ومرحلـة  العوامـل 

:Factor Extraction ١ ـ مرحلة االستخالص
Data Re- أو Dimension  Reduction  ثـم اضغـط Analyze 1 ـ اضغـط

duction  ثـم اخـرت Factor تظهـر الشاشـة اآلتية:



135

Variables 2 ـ انقل املتغرات املوجودة يف املربع األول إىل مربع
3 ـ اضغط اختيار Descriptives تظهر الشاشة التالية:

4 ـ يف مربـع Statistics اخرت Univariate  Descriptives؛ ليعطي املتوسـط 
واالنحـراف املعياري لـكل متغر.

5 ـ يف مربع Correlation matrix اخرت:
.)R( ليعطي مصفوفة االرتباط بني املتغرات Coefficients ـ

ـ Significance ليعطي الداللة اإلحصائية لكل معامل االرتباط. 
ـ حمـدد املصفوفـة Determinant: هذا االختيار يف غايـة األمهية الختبار 

اخلطية. التالزمية 
 Kaiser- Meyer – Olkin يعطي مقياس :KMO and Bartlelt’s Test ـ
الختبـار مناسـبة مصفوفـة االرتبـاط للتحليـل يف التحليـل العامـي 

وجيـب أن تزيد قيمتـه عـن 0.50 أو 0.60.
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ـ اختيـار Reproduced يمدنـا بمصفوفة الفروق بـني مصفوفة البيانات 
ومصفوفـة االرتبـاط املشـتقة جـراء النمـوذج، وهـو مـا يطلـق عليـه 
بمصفوفـة البواقـي Residual   وكـام نعلـم أن قيـم هـذه املصفوفـة 
ا، وجيـب أن ال تزيـد قيمتهـا ملعظـم معامـالت  تكـون صغـرة جـدًّ

االرتبـاط عـن 0.05. 
ـ اضغط Inverse  للحصول عى مقلوب املصفوفة. 

ـ اضغـط Anti – image correlation ؛ حيـث تفيد يف التحقق من مدى 
صالحيـة املتغـرات يف التحليـل العامـي، وهي قيمـة KMO للخاليا 

القطريـة لكل متغر عـى حدة.
ـ اضغط Initial solutions؛ ليعطي احللول األولية قبل التدوير.

6 ـ اضغط Continue  لرتجع إىل شاشة األمر الرئيسة. 
7 ـ اضغط االستخالص Extraction  فتظهر الشاشة اآلتية:
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 )PCA( تظهـر طريقة املكونات الرئيسـة  Method 8 ـ اضغـط السـهم أمام
وهـي الطريقـة التي يقوم هبـا الربنامج مـا مل حتدد له طريقـة أخرى عى 
الرغـم مـن أهنـا ليسـت طريقة مـن طرائـق التحليـل العامـي، ولكنها 
ـا من  تعطـي نتائـج مثـل نتائـج التحليـل العامـي، ويمكـن أن ختتـار أيًّ
.PCA أو غرهـا وهنـا نختـار طريقة UlS ، ML ، PAF الطرائـق سـواء
9 ـ يف مربـع Anlayze حـدد نـوع املصفوفة املـراد حتليلهـا، ويوجد بديالن 
ملصفوفـة االرتبـاط وملصفوفـة التغايـر، وللمصفوفتـني صيـغ خمتلفـة 
للـيء نفسـه؛ فمصفوفـة االرتبـاط هـي الصـورة املعياريـة ملصفوفـة 
التغايـر، ويفضـل يف التحليـل العامـي حتليـل مصفوفـة االرتبـاط إال 
إذا كانـت القياسـات تأخـذ مقاييـس أو وحـدات خمتلفـة، فـإن هذا ال 
يؤثـر يف التحليـل، وإذا اعتمـد الباحـث عـى مصفوفـة االرتبـاط، ويف 
هـذا املثـال املتغـرات تقـاس بنفس وحـدة القيـاس )مقيـاس ليكرت 
اخلـاميس(، وحتـى إذا كانـت املتغـرات هلـا الوحـدة نفسـها، فـإن هلـا 
تباينـات خمتلفـة وهـذا يسـبب مشـكالت لطريقـة املكونـات الرئيسـة 
)Field, 2009(، فاسـتخدم مصفوفـة االرتبـاط جينبنا هذه املشـكالت، 

. Correlation وعليـه اضغـط
 10 ـ يف مربـع Display يوجـد  Unrotated Factor Solution اخـرته وهي 
احللـول األوليـة قبـل التدويـر، واضغـط اختيـار Scree  لتحديـد عدد 

العوامل.
11 ـ يف مربـع Extract  يمكـن حتديـد عـدد العوامـل يف ضـوء حمـك القيم 
الكامنـة أكثر مـن 1 وهي Default للربنامج وهو حمـك Kaiser، ولكن 
يمكـن تغيرهـا إىل حمـك Jolliffe’s وهـي 0.70 أو أي قيمـة أخرى، 
ولكـن مـن املفضـل إجـراء التحليـل عنـد قيـم كامنـة وعـدد العوامل 
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املحـدد يف ضـوء اإلطـار النظـري Fixed Number of Factor ويفضل 
إذا كان البحـث استكشـافيًّا أال يتـم تثبيـت أو حتديـد عـدد العوامـل 
مسـبًقا. وإذا اختلـف عدد العوامـل يف صورة حمـك Scree Plot وحمك 

Kaiser فعليـك فحص قيـم الشـيوع للعوامل. 

12ـ اضغط Continue لرتجع إىل شاشة األمر الرئيسة. 
13 ـ اضغط التدوير Rotation تظهر الشاشة اآلتية:

14ـ  يف صنـدوق Method اخـرت طريقـة التدوير سـواء املتعامـدة أو املائلة، 
وبـام أن املثـال احلايل يتكون مـن مكونني، فـإذا كانا غـر مرتبطني اخرت 
طريقـة تدويـر متعامـدة )يفضـل Varmix(، وإذا كانـا مرتبطـني اخـرت 
طريقـة تدويـر مائلـة سـواء Dirct Oblinmim أو Promax ، لكـن هنـا 

.Varmix اضغط 
15 ـ يف مسـتطيل Display يوجـد Rotated solution اضغـط عليـه، وهـو 
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يعطـي احللول بعـد التدوير، وهو يعـد default للربنامـج؛ حيث يمدنا 
 Loading هبـا الربنامـج سـواء حددهتا أو مل حتددهـا، يف حني أن اختيـار
Plot  هـو متثيـل بيـاين لكل متغر يف ضـوء العوامل املسـتخلصة )أقىص 

عـدد عوامـل ثالثـة(، وإذا كان عـدد العوامـل أربعة، فـإن الربنامج ال 
يمدنـا هبا، ويسـهل تفسـر هذا الرسـم إذا وجـد عامالن. 

16 ـ اخرت Maximum Iterations for convergence؛ حيث يقوم الربنامج 
بأخـذ عدد مـن املحـاوالت إلعطاء حلـول عامليـة، وعليـه فهي عدد 
املـرات أو املحـاوالت التـي حيـاول الربنامـج إجراءهـا للحصول عى 
حلـول ملصفوفـة االرتبـاط، وحيددهـا الربنامج بــ25 مـرة، ولكن مع 
قواعـد البيانـات الكبرة، فإن احلاسـب اآليل )الكمبيوتـر( جيد صعوبة 
يف الوصـول إىل احللـول، ويعطي رسـالة تفيـد ذلك، وعليـه جيب تغر 
ها  هـذه القيمـة إىل 40  أو50 أو 100 مثـاًل، وعليه اضغـط عليها وغرِّ

مثاًل. إىل 40 
17 ـ اضغط Continue  لتعود إىل شاشة األمر الرئيسة. 

18 ـ اضغـط اختيـار Scores وهـو الدرجـات العامليـة، فتظهـر الشاشـة 
الفرعيـة اآلتيـة:
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وهـذا يسـمح بحفـظ الدرجـات العامليـة لكل فـرد يف ملـف البيانات   
وبرنامـج SPSS يقـوم بتكويـن عمـود جديد لـكل عامل مسـتخلص، 
ويضـع الدرجـة العامليـة لكل فـرد يف األعمـدة، ويمكن أن تسـتخدم 
هـذه الدرجـات العامليـة يف حتليـالت الحقـة، أو تسـتخدم لتحديـد 
عـى  عامليـة  درجـات  عـى  حيصلـون  الذيـن  األفـراد  مـن  جمموعـة 

. Save As variable العوامـل، ولذلـك: اضغـط اختيـار 
حدد الطريقة املستخدمة يف احلصول عى الدرجات العاملية وهي:   

Regression Method ويف هـذه الطريقـة تصحـح  طريقـة االنحـدار   
تشـبعات العوامل من االرتباطـات األولية بني املتغـرات، وللحصول 
العامليـة يتـم رضب مصفوفـة  الدرجـات  عـى مصفوفـة معامـالت 
تشـبعات العوامـل بمقلـوب مصفوفـة االرتبـاط )R-1( بمعنـى قسـمة 
مصفوفـة التشـبعات عى مصفوفـة االرتباطات، وهـذا يعطي مصفوفة 
الدرجـات العامليـة، وهـذه املصفوفـة تعطـي مـؤرًشا نقيًّـا للعالقـات 

الفريـدة بـني املتغـرات والعوامل. 
Anderson – وطريقـة Bartlett وتوجـد طرائـق أخـرى مثـل: طريقـة  
Rubin ويفضـل اسـتخدامهام للحصـول عـى درجـات عامليـة غـر 

مرتبطـة، وإذا وجـدت ارتباطات بني درجات عاملية يفضل اسـتخدام 
طريقـة االنحـدار، ولذلـك اضغـط Anderson – Rubin ألهنا تتضمن 

معلومـات حلسـاب الدرجـات العاملية. 
19ـ اضغط Continue لتعود إىل شاشة األمر الرئيسة.

20 ـ اضغط  Options تظهر الشاشة الفرعية: 
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أ ـ التعامـل مـع البيانات املفقـودة Missing Data: يعطـي الربنامج بدائل 
للتعامـل مـع البيانـات املفقـودة سـواء اسـتبعاد احلالة أو تقديـر قيمة 
هلـا. فـإذا كان توزيـع البيانـات الغائبـة غـر اعتـدايل وحجـم العينـة 
صغـر، فعليك تقدير قيمة البيانات املفقودة، ويقوم SPSS باسـتبدال 
متوسـط درجـات املتغر هبـا، وهـذا البديـل يـؤدي إىل احلصول عى 
تبايـن منخفض للمتغرات التـي هبا بيانات مفقودة ويـؤدي إىل نتائج 
غـر دالـة إحصائيًّـا، وعليـه اضغـط Replace with Mean ولكن إذا 
كانـت البيانـات املفقـودة عشـوائية فيجـب اسـتبعادها مـن التحليل 
وبرنامـج  SPSS، أمـا أن تسـتبعد احلالـة كلهـا، التي تتضمـن بيانات 
 Exclude Case مفقـودة عـى أي متغر مـن التحليـل، وعليه اضغـط
List Wise، وتسـتبعد احلالـة التـي هلـا بيانـات غائبة عـى املتغر، مع 

 Pair إبقائهـا يف التحليـل للمتغـرات كاملـة البيانات، وعليـه اضغط
Wise، وهـذا مـن شـأنه احلصـول عـى حتليـالت إحصائيـة بأحجام 

عينـات خمتلفـة وهـذا غـر مرغـوب فيـه، ولكـن يمكن اسـتخدامها 
إذا كان حجـم العينة صغـًرا؛ ولذلك اضغـط List Wise الذي يمثل 

البديـل املحافـظ للتعامل مـع البيانـات الغائبة. 
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ب ـ مربع Coefficient Display Format يتضمن بديلني مها:
ـ Sorted by size وهـو يعنـي أن يتـم عرض تشـبعات العوامل يف 
ترتيـب تنازيل مـن األكـرب إىل األصغر عـى العامـل، اضغط هذا 

البديل.
 SPSS وبرنامج Suppress Absolute Value Less ـ البديـل الثـاين
حيـدد 0.1 لظهـور قيمـة التشـبع مطبوعـة يف املخـرج، ولكـن 
يمكـن إعطـاء الربنامـج رسـالة وهـي عـرض التشـبعات التـي 
 )2009( Field هلـا قيمـة 0.3 فأكـرب أو 0.40 فأكرب، وينصـح
بوضـع القيمـة  0.4لقبـول التشـبع عـى العامـل، اضغـط هـذا 

Absolute Value Below. 0.4 االختيـار وغرهـا إىل
 OK للرجوع إىل شاشـة األمر الرئيسـة ثـم  اضغط Continue 21 ـ اضغـط

لتنفيـذ األمر.

ثالًثا: تفسر املخرج
اإلحصاء الوصفي أعطى الربنامج اآليت:

DATASET CLOSE Data Set16.
FACTOR
  /VARIABLES A1 A2 A3 D1 D2 D3
  /MISSING MEANSUB
  /ANALYSIS A1 A2 A3 D1 D2 D3
  /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG DET 

KMO INV REPR AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE
  /FORMAT SORT BLANK(.4)
  /PLOT EIGEN
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
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  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /SAVE AR(ALL)
  /METHOD=CORRELATION.

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviationa Analysis Na Missing N

A1 3.2222 1.20185 9 0
A2 3.4444 1.42400 9 0
A3 2.8889 78174. 9 0
D1 3.2222 1.20185 9 0
D2 3.0000 1.11803 9 0
D3 2.7778 1.48137 9 0

a. For each variable، missing values are replaced with the variable mean.

املتوسـطات واالنحرافـات املعيارية وحجـم العينة لـكل متغر، وهذا 
اجلـدول ال يعطي حريـة كاملة للباحث لتفسـره.

ثم أعطى الربنامج مصفوفة االرتباط عى النحو اآليت:
Correlation Matrixa

A1 A2 A3 D1 D2 D3

C
orrelation

A1 1.000 .738 -.503- .221 .279 -.250-

A2 .738 1.000 -.399- .300 .393 -.540-

A3 -.503- -.399- 1.000 -.370- -.429- .408

D1 .221 .300 -.370- 1.000 .651 -.741-

D2 .279 .393 -.429- .651 1.000 -.528-

D3 -.250- -.540- .408 -.741- -.528- 1.000
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Sig. (1-tailed)

A1 012. 084. 284. 234. 259.

A2 012. 144. 216. 148. 067.

A3 084. 144. 164. 125. 138.

D1 284. 216. 164. 029. 011.

D2 234. 148. 125. 029. 072.

D3 259. 067. 138. 011. 072.

a. Determinant = .039

وهـي مصفوفـة قطرهـا الواحـد الصحيـح واجلـزء األعـى يمثـل قيم 
 A2 و   A1 بـني  االرتبـاط  فمعامـل  السـتة،  املتغـرات  بـني  االرتباطـات 
0.738 يف النصـف األسـفل أعطـى الداللـة اإلحصائيـة لالرتبـاط حيث 
P = 0.012 وهـي دالـة إحصائيًّـا عنـد 0.05 الختبـار ذي ذيـل واحـد، 
 0.084=p A3 هـي 0.503 وقيمـة  A1 و  أمـا معامـل االرتبـاط بـني  
وبالتـايل فإهنـا غـر دالـة إحصائيًّـا عـى الرغم مـن أنـه معامل ارتبـاط كبر 
إال أن عـدم الداللـة اإلحصائيـة ترجـع إىل صغـر حجـم العينـة، والحـظ 
أن االرتبـاط بينهـام سـالب؛ أي عكـي عـى الرغم مـن أن املتغريـن يمثال 
بعـض القلـق وهذا يعـود إىل أن صياغـة A3 موجبة بينام صياغة A2 سـالبة، 
وهـذا يشـر إىل أمهيـة إعـادة ترميـز اسـتجابات املتغـر   A3 واالرتباطـات 
العاليـة،  وليسـت  العامـي  للتحليـل  مناسـبة  هـي  املتوسـطة  أو  املعقولـة 
واالرتباطـات املنخفضـة التـي تقـرتب مـن الصفـر مثـل 0.01 ، 0.07  
ال يفضـل اسـتخدامها يف أسـلوب التحليـل العامـي، ويفضل اسـتبعادها، 
وبنظـرة رسيعـة إىل قيـم معامـالت االرتباطـات نالحـظ أهنـا يف معظمهـا 
0.30 فأكثـر، وأعطـى الربنامـج حمـدد املصفوفـة 0.039، واألهم أن ال 
يكـون حمـدد املصفوفـة سـالًبا؛ ألنه يعطـي نتائج غـر موثوق هبـا، ويفضل 
أن يزيـد حمـدد املصفوفـة عـن  Field, 2009(  0.00001(، ومل تـزد أي 
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ارتباطـات يف املصفوفـة عـن 0.80، وهـذا يـدل عـى عـدم وجـود قضية 
التالزميـة اخلطيـة املتعـددة، وعليـه فاملصفوفـة مرضيـة لعمليـة التحليل. 

( عى النحو اآليت: 1
R

( R-1 أعطى الربنامج مقلوب املصفوفة
Inverse of Correlation Matrix

A1 A2 A3 D1 D2 D3
A1 3.138 -2.608 0.967 -0.889 0.354 -1.491
A2 -2.608 3.802 -0.499 1.364 -0.673 2.261
A3 0.967 -0.499 1.653 -0.192 0.436 -0.615
D1 -0.889 1.364 -0.192 3.291 -1.264 2.364
D2 0.354 -0.673 0.436 -1.264 1.999 -0.333
D3 -1.491 2.261 -0.615 2.364 -0.333 3.675

أعطـى الربنامـج اختبـار Bartlett’s ، KMO للتحقـق مـن مسـلامت 
التحليـل العامـيل عى النحـو اآليت:

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square

Df
Sig.

0.578
16.803

15
0.331

ويتضـح أن قيمة K.M.O هـي  0.578أي أهنـا زادت عن  0.50كام 
أوىص هبـا Hair et al. )1998( وتـدل عـى مناسـبة مصفوفـة االرتبـاط 
إلجـراء التحليـل العامـي، عـى الرغـم مـن أنـه مـن األفضـل أن تكـون 

0.60 فأعـى.

كـام أعطـى املخـرج اختبـار Bartlett’s، واتضـح عدم داللـة إحصائية 
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وهـذا يعنـي أن معامالت االرتباط يف املصفوفة يف جمتمع الدارسـة تسـاوي 
صفـًرا، وهـذا يؤكد عدم اسـتخدام مصفوفـة االرتبـاط يف التحليل، ولكن 
عـدم الداللـة اإلحصائيـة ترجـع إىل صغـر حجـم العينـة، ويوجـد اختبار 
مهـم من خـالل متثيـل املتغر بخمس حـاالت وهـذا مل يتحقـق يف البيانات 

 . ملحللة ا

أعطى الربنامج Scree plot  عى النحو اآليت:

ويتضـح من الشـكل السـابق أنه يوجـد عامـالن زادت القيـم الكامنة 
هلـام عـن الواحـد الصحيـح؛ حيـث تـم وضـع املكونـات )العوامـل( عى 
املحـور األفقـي والقيـم الكامنـة عى املحـور الـرأيس، وعليه فـإن الباحث 
يقـدم تفسـراته للمقيـاس يف ضـوء عاملـني فقـط ويف ضـوء حمـك شـكل 

Scree plot.
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أو  االرتباطـات  سـواء   Anti- image- metrices الربنامـج  أعطـى 
النحـو اآليت: التغايـرات عـى 

 وهـذه املصفوفـة متدنـا بمعلومـات مشـاهبة الختبـار KMO؛ حيـث 
يمكـن تقديـر KMO ملتغـرات متعـددة مًعـا وقيمـة KMO لـكل متغر عى 
 Anti- حـدة يتـم تقديرهـا مـن خـالل اخلاليـا القطريـة ملصفوفـة االرتبـاط
image matrices؛ حيـث كل القيـم القطريـة جيـب أن تزيـد عـى 0.50 

لتحديـد صالحيـة املتغـر لتضمينـه يف التحليـل العامـي والقيـم األقـل من 
0.50 تلقـي بظالهلـا عـى التحليل؛ حيـث يفضل اسـتبعاد هـذا املتغر من 
التحليـل وإجـراء التحليـل بدونـه ومالحظـة الفـروق؛ حيث إن اسـتبعاده 
 Anti –   وكذلك يف قيمـة مصفوفة االرتبـاط التخيلية ،KMO يؤثـر يف قيمـة
 Partial correlation واخلاليـا القطرية هـي معامل االرتباط اجلزئـي image

بـني املتغرات. وبفحص القيـم القطرية يف املصفوفة السـابقة نالحظ أن قيم 
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اخلاليـا القطريـة زادت عـن 0.50 ماعـدا املتغر A1؛ حيـث كان0.487،  
ومـن املفرتض اسـتبعاده من التحليـل، ولكن قد يعود ذلـك إىل صغر حجم 
العينـة، وعليه فسـوف نبقـي عليه يف التحليـل بوصفه مثـاالً توضيحيًّا فقط.

أعطـى الربنامـج املصفوفـة املشـتقة Reproduced correlations من 
نمـوذج التحليـل العامـيل، وكذلـك مصفوفـة البواقي، وهي خارج قسـمة 
مصفوفـة االرتبـاط لبيانـات العينـة واملصفوفـة املشـتقة مـن قبـل نمـوذج 

التحليـل العامـي وهـي كالتايل:

التـي اسـتهلكها  العلـوي يعكـس املصفوفـة  النصـف  واملالحـظ أن 
Re-  نمـوذج التحليل العامي، والنصف األسـفل يعكس مصفوفـة البواقي

sidual إذا نظرنـا إىل مصفوفـة االرتباطـات بـني املتغرات السـتةـ ونالحظ 

أن معامـل االرتبـاط بـني A1  و A2  0.808 ومعامـل ارتباط برسـون يف 
املصفوفـة املدخلـة بـني A1  و A2  0.738، وعليـه فإن مصفوفـة البواقي 

بـني A2 ،  A1 هـي:
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=0.070 - =0.808 - 0.738 

أن  ونالحـظ  البواقـي،  مصفوفـة  يف  االرتبـاط  معامـل  قيمـة  وهـي 
التحليـل العامـي اسـتهلك كل معامـالت االرتبـاط بـني A2 ،  A1  بـل 
وأكثـر. ويفضل أن تكـون قيم معامـالت االرتباطات يف مصفوفـة البواقي 
ا بحيـث ال تزيد القيـم عن 0.10، ويـرى البعـض أن ال تزيد  صغـرة جـدًّ

                      .)Field, 2009( 0.05 فيهـا عـن

االرتباطـات  قيـم  مـن  أن ٪53  مفادهـا  الربنامـج رسـالة  وأعطـى   
يف مصفوفـة البواقـي زادت عـن  0.05وهـذا مـؤرش غـر جيـد ملطابقـة 
النمـوذج، وهـذا يدل عى أن النموذج  مل يسـتهلك كل معامـالت االرتباط 
يف املصفوفـة، وهـذا مـؤرش عـى عـدم مالءمـة ومطابقـة نمـوذج التحليل 

 . مي لعا ا

 أعطى الربنامج الشيوع Communalities كاآليت:

 

الشـيوع هو نسـبة التبايـن العـام للمتغـر؛ بمعنـى أن العوامل فرست 
كـم يف املئة مـن تباين املتغـر، وقبل إجراء االسـتخالص فإن الشـيوع لكل 
املتغـرات )100٪( حتـت عمـود Intial، يف حـني أن قيـم الشـيوع حتـت 
عمـود Extraction تعكـس التبايـن املرتبـط بــ A1 وهـو تباين مشـرتك مع 
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كل العوامـل، وعـى ذلـك فـإن العوامل فـرست 88.2٪ من تبايـن املتغر 
A، و51.6٪ مـن تبايـن املتغـر A3 وهكـذا، وألحجـام عينـات صغـرة 
يفضـل أن تكـون قيـم الشـيوع عاليـة؛ حيـث يف حالة أقـل مـن 30 متغًرا 
يف التحليـل، فيجـب أن يزيـد الشـيوع عـى 0.70، وإذا كان حجـم العينة 
250 فـإن متوسـط قيـم الشـيوع تكـون أكـرب مـن 0.60، وإذا تـم تقديـر 

متوسـط قيم الشـيوع وهـي كاآليت:
0.082 + 0.789 + 0.516 + 0.853 + 0.675+ 0.760

6  
 فإهنا تزيد عى 0.60 وهذا مناسب للتحليل.

واملالحـظ أن قيـم الشـيوع لــ A1 قبـل االسـتخالص 1.0؛ ألن كل 
العوامـل املمكنـة فرستـه، يف حـني أنـه بعـد االسـتخالص جرى اسـتبعاد 
بعـض العوامـل التـي مل يتحقـق فيهـا حمـك Kiaser، وكذلـك تنقـص قيمة 
تبايـن املتغـر املفـرس؛ ولذلـك فـإن العوامـل املتبقيـة عليهـا يف التحليـل ال 

تسـتطيع تفسـر كل التبايـن املوجـود يف البيانـات. 

أعطى الربنامج جدول Total Variance Explained  كاآليت: 
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وهذا اجلدول مكون من ثالثة أجزاء، هي: 
أـ  اجلـزء األول  Intial Eigenvalues يمثـل القيـم الكامنـة للعوامل املبدئية 
قبـل االسـتخالص، واملالحـظ أنـه توجـد سـتة عوامـل تسـاوي عدد 
3.260وأدناهـم  األول   للعامـل  الكامنـة  القيـم  حيـث  املتغـرات؛ 
للعامـل السـادس 0.105، وهـذه العوامـل فرست 100٪ مـن تباين 
أن  واملالحـظ  واحـًدا،  للمتغـرات  الشـيوع  كان  لذلـك  املتغـرات؛ 
العامـل أو املكـون األول فـرس 54.337٪ مـن تباين املتغرات السـتة 
يف حـني فـرس الثـاين 20.22٪ وهكذا وكلها فـرست 100٪ من تباين 

املتغرات. 
ب ـ اجلـزء الثاين جمموع مربعات التشـبعات: املالحظ أن الربنامج اسـتبقى 
العاملـني األول والثاين فقط بعد أن طبق حمك Kaiser  )كايزر( Ev>1 ؛ 
ولذلـك فـإن القيـم الكامنة للعامـل األول والثـاين زادت عـى الواحد 
الصحيـح وبقيـة العوامـل انخفضـت عن الواحـد الصحيـح؛ وحيث 
إن القيمـة الكامنـة للعامـل األول 3.26، وفـرست 54.337٪ مـن 
تبايـن املتغـرات، واملالحـظ أن العاملـني فـرسا 74.56٪ مـن تبايـن 

املتغرات. 
ج  ـ اجلـزء الثالـث القيـم الكامنـة بعـد التدويـر واملالحظ وجـود اختالف 
يف القيـم الكامنـة؛ حيث يتـم توزيعها بالتسـاوي تقريًبا عـى العاملني، 
وكذلـك فـإن العامل األول فـرس 54.33٪ مـن التباين قبـل التدوير، 
يف حـني أنـه فـرس 39.56٪ بعد التدويـر، وهـذا النقصان تـم توزيعه 
عـى تبايـن العامل الثـاين، وعى ذلـك ال اختالف يف البنـاء العامي قبل 

التدويـر وبعـده، ولكن االختـالف يف القيـم الكامنـة والتباين املفرس.
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ثـم أعطـى الربنامج مصفوفـة املكونـات Component Matrix وهي 
متثل تشـبعات املتغـرات بالعوامـل، وجاءت عـى النحو اآليت: 

واملالحـظ أن املتغـرات السـتة تشـبعت عـى العامـل األول؛ حيـث 
زادت قيمـة التشـبع عـن 0.40 وهـي التـي تـم حتديدهـا مسـبًقا، وعليـه 
فالعامـل األول فـرس معظـم تباينـات املتغرات، وتشـبع عى العامـل الثاين 
متغـرات D1 ، A2 ، A1 وهذه تشـبعات مزدوجة وبعـد تأمل هذه النتائج 

يمكـن القـول بـأن املقيـاس أحـادي البعـد حيث تولـد العامـل العام.

ولكـن يف أثنـاء بنـاء املقيـاس ربـام تبنـى الباحـث بعديـن، مهـا: بعـد 
القلـق، وبعـد االكتئـاب، وعليـه فـإن نتائـج التحليـل العامـي غر متسـقة 
مـع اإلطـار النظـري، ولكن عـى الباحـث أن ال يلجـأ إىل التفسـر إال بعد 
إجـراء التدويـر؛ حيث يسـاعد يف عمليـة التفسـر، ويكسـب النتائج معنى 
ـا، ولكـن علينـا أن ال نتجاهـل نتائـج التحليـل قبـل  سـيكولوجيًّا أو نظريًّ
التدويـر؛ ألن عـى الباحـث أن يكون عى علـم بحقيقة مهمة هـي أنه جيري 

حتليـاًل عامليًّـا استكشـافيًّا، فليـرتك الربنامـج يقـوم هبـذه املهمة. 
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 أعطـى الربنامج مصفوفـة املكونات )العوامل( بعـد التدوير، وجاءت 
اآليت: النحو  عى 

فتشـبعت  العاملـني،  املفـردات عـى  لتشـبع  تغـر  تـرى حـدث  كـام 
املتغـرات D3 ،D1 ، D2 عـى العامـل األول، وهـذا يمثـل بعـد االكتئاب، 
والحـظ أن تشـبع D3 سـالب؛ ألنـه ذو صياغـة سـلبية، يف حـني تشـبعت 
املتغـرات أو املفـردات A3 ،A2 ،A1 وهـذا يمثـل بعـد القلق عـى العامل 
الثـاين، وعـى ذلـك، فـإن نتائـج التحليـل العامـي تدعـم البنـاء النظـري 
للباحـث، وكـام هـو مالحـظ قـام الربنامـج بعـرض تشـبعات املفـردات 
ورتبهـا تنازليًّـا مـن األكـرب إىل األصغـر، وعليـك أن تقـارن بـني مصفوفـة 
العوامـل قبـل التدويـر وبعـد التدويـر، واملالحـظ  أن احللول بعـد التدوير 

أعطـت معنـى سـيكولوجي للبنـاء.

وإذا أجـري تدويـر مائـل هل تتغـر النتائـج؟ وبإجراء تغيـر يف األمر 
 :Promax السـابق بجعـل طريقة التدويـر من النـوع املائل، مثـل
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فاالختـالف يف النتائـج يكـون ملصفوفة العوامـل بعـد التدوير؛ حيث 
يعطـي مصفوفتـني مهـا  Pattern Matrix عـى النحو اآليت:
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املصفوفـة البنائيـة تأخـذ يف حسـباهنا العالقات بـني العوامـل؛ بمعنى 
معامـالت  تتضمـن  التـي  واملصفوفـة  املسـتهدفة  للمصفوفـة  ناتـج  هـي 

االرتبـاط بـني العوامـل:

ففـي التدوير املتعامـد، هاتان املصفوفتـان هلام نفس القيـم، واملصفوفة 
املسـتهدفة يف التدويـر املائل تناظـر مصفوفة العوامـل يف التدوير املتعامد.

ويفـرس معظـم الباحثـني املصفوفـة املسـتهدفة؛ ألهنـا أكثـر بسـاطة، 
ويـويص الباحثـون بعـرض املصفوفتـني؛ ففـي املصفوفـة املسـتهدفة تعطي 
تقريًبـا نفـس تشـبعات املفـردات عـى العوامـل كـام يف مصفوفـة العوامـل 
يف التدويـر املتعامـد، بينـام يف املصفوفـة البنائيـة ختتلـف حيـث يتشـبع عـى 
العامـل األول متغـرات  D3 ، D2 ،D1 وكذلـك A2 ، A3 وهكذا بالنسـبة 
 ، D2، D3 إضافـة إىل ،A1 ، A2 ، A3 للعامـل الثـاين تتشـبع عليه متغـرات
وعـى ذلـك يصبـح البنـاء أكثـر تعقيًدا وتوجـد صعوبـة يف التفسـر، وهذا 



156

حـدث لوجـود عالقـة ارتباطيـة بـني العامـل األول والعامـل الثـاين وهي 
اآليت: النحـو  عى 

وهـذه العالقـة تسـاوي 0.430 وهو ما يشـر إىل وجـود تداخل بني 
العاملـني، وهـذا بسـبب وجـود تشـبع ملفـردات A عـى عامـل االكتئاب، 
وتشـبع ملفـردات D عـى عامـل القلـق، وهـذا يدل عـى وجـود ارتباطات 
داخليـة بـني بعـدي القلـق واالكتئـاب )مهـا غـر مسـتقلني(؛ ولذلـك من 
األنسـب االعتـامد عـى التدويـر املائـل ال املتعامـد، وعـى ذلك فـإن نتائج 
التدويـر املتعامـد ال يمكـن الوثـوق فيهـا، مثـل: نتائـج التدويـر املائـل يف 

حالـة وجـود ارتبـاط بـني العوامل. 

وإذا تـم إجـراء التحليـل العامـيل باسـتخدام طريقـة أخرى هـل تتغر 
لنتائج؟  ا

بإجـراء التحليل باسـتخدام طريقـة املحاور األساسـية، وذلـك باتباع 
 Principal –Axis اخلطـوات السـابقة ماعـدا حتديـد طريقـة االسـتخالص

:Varmix وطريقـة التدويـر factoring
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بـكل تأكيـد مل تتغـر النتائـج فيـام خيـص البنيـة العامليـة قبـل التدوير 
وبعـده، وهـي كاآليت: 
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 ،PAF مـع طريقـة Promax ولكـن إذا تـم اسـتخدام التدويـر املائـل 
نالحـظ اختـالف النتائج بعـد التدويـر؛ حيث تـم إعطاء مصفوفـة عوامل 

مل يتشـبع فيهـا املتغـر A3  مـع أي مـن العوامل:

 APA ٣. ١٠ كتابة نتائج التحليل العاميل وفًقا لـ
تـم إجـراء حتليـل املكونـات الرئيسـة لــ 6 مفـردات ملقيـاس احلالـة 
املزاجيـة مـع التدويـر املتعامـد باسـتخدام فارمكـس وتـم حسـاب مقياس 



160

Kaiser Meyer – Olkin (KMO) للتحقـق مـن مناسـبة مصفوفة االرتباط 

للتحليـل وقيمتـه KMO = 0.578، وقيمتـه لـكل املتغـرات زادت عـن 
0.50 ماعـدا املتغـر A1، وهـذا يدل عى مناسـبة املصفوفـة للتحليل وأن 
املتغـرات قابلـة للتحليل، وكانت قيمة اختبار مناسـبة معامـالت االرتباط  
 χ2(15)=16.803 ( P>0.05) : Bartlett s test of Sphercity وهـي غـر 

دالـة إحصائيًّـا وهو ما يشـر إىل أن العالقات أو االرتباطـات بني املتغرات 
 ،PCA أو املفـردات غـر كبـرة بدرجـة كافيـة إلجـراء التحليل باسـتخدام
اسـتخالص عاملـني  العينـة، وتـم  إىل صغـر حجـم  يرجـع  ولكـن هـذا 
زادت القيـم الكامنـة هلـام عن الواحـد الصحيـح، وفرسوا مًعـا ٪74.65 
مـن تبايـن املتغـرات، وأوضـح الشـكل البيـاين  Scree plot قبـول عاملني 
لتفسـر تباينـات املفـردات، وفيـام يي اجلـدول الذي يبـني تشـبع املفردات 

عـى العوامـل بعـد التدوير:

االكتئابالقلقاملفردات
A1
A2
A3
D1
D2
D3

0.928
0.847
0.603-

0.819
-0.829
0.786

القيم الكامنة
التباين املفرس

 2.374
%39.536

2.100
35.002
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٤ . التحليل العاميل التوكيدي
Confirmatory Factor Analysis

٤ . ١ متهيـــــد
وهـو  البنائيـة  املعادلـة  نمذجـة  أشـكال  أحـد  الفصـل  هـذا  يتنـاول 
التحليـل العامـي التوكيـدي، كـام يتنـاول أهدافـه والفـروق بـني التحليـل 
العامـي التوكيـدي والتحليل العامي االستكشـايف، وكذلك معـامل التحليل 
العامـي التوكيـدي وقضيـة التحديـد يف النـامذج العامليـة، ويتضمـن أمثلة 
تطبيقيـة لنـامذج عمليـة توكيدية أحاديـة الرتبة وكذلـك ثنائيـة الرتبة، وبعد 
قـراءة هـذا الفصـل يتوقع أن يكـون القارئ قـادًرا عى حتديد معـامل نموذج 
التحليـل العامـي التوكيـدي وكيفيـة تنفيـذه باسـتخدام برنامـج الليزرال، 
وأن يكـون قـادًرا عـى إجـراء تعديـل يف النمـوذج يف ضـوء أسـس نظرية. 
 Confirmatory Factor التوكيـدي  العامـي  التحليـل  نمـوذج  يعـد 
analysis (CFA) أحـد تطبيقـات أو صـور نمذجـة املعادلـة البنائيـة، وهيتم 

أو  )مفـردات  املـؤرشات  أو  املقاسـة  املتغـرات  بـني  العالقـات  بدراسـة 
درجـات االختبـار( واملتغـرات الكامنـة أو العوامـل.

واملبـدأ األسـاس لــ CFA قائـم عـى التحقـق أو التأكـد مـن الفـروض 
)بنـاء معـروف أبعـاده أو عواملـه بمفرداتـه مسـبًقا( عكـس التحليـل العامـي 
اكتشـاف  عـى  القائـم   Exploratory Factor analysis (EFA) االستكشـايف 
طبيعـة البنـاء العامـي )حتديـد العوامـل التي تتشـبع املفـردات عليـه(. وعليه، 
فـإن حتليـل CFA يتـم يف ضوء وجود تصور مسـبق لطبيعـة البناء بعـدد عوامله 
أو  متامسـك  نظـري  إطـار  أو  نظريـة  وذلـك يف ضـوء  وبتشـبعاته،  املفرتضـة 
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دراسـات سـابقة. وعموًمـا التحليـل العامـي إسـرتاتيجية حتليليـة للربـط بـني 
جمموعـة من القياسـات بعدد أقـل من األبنيـة أو املتغرات التحتيـة )العوامل(.

٤ . ٢ مقارنة بني التحليل العاميل االستكشايف والتحليل 
العاميل التوكيدي

:EFA و CFA فيام يي أهم الفروق بني  
EFA و CFA اجلدول رقم  )٣( أهم الفروق بني

EFACFAمظهر املقارنة

نعمالاختبار فروض

نعمالقيود عى التشبعات

نعمالحلول غر معيارية

نعمنعمحلول معيارية

النعمتدوير عوامل

نعمال ) يمكن إعطاء χ2(مؤرشات مطابقة

أكثر بساطة وأقل معاملأكثر تعقيًدا ومعاملالبساطة

النعمدرجات عاملية

الربامج
 ،SAS :التقليدية، مثل

  Minitab و SPSS

وغرها

 MPLUS ، EQS ،

 AMOS ، LISREL

وغرها

نعمنعم / الحتديد عدد عوامل

نعمنعماستقالل العوامل
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نعمنعمارتباط العوامل 

نعمالنمذجة أخطاء القياس

نعمالاملقارنة بني نامذج

نعمالأساس نظري قوي

توكيدياستكشايفاهلدف

قبل التحليلبعد التحليلتسميته العوامل
يدرس تشاهبه أو ثبات البناء العامي 

من خالل املجموعات املختلفة
نعمال

التوكيـدي  العامـي  التحليـل  لنموذجـي  املسـار  شـكل  يـي  وفيـام 
االستكشـايف: العامـي  والتحليـل 

CFA نموذج )B( )A( نموذج EFA )تدوير مائل(   
EFA ، CFA الشكل عرض شكل املسار لنموذجي
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٤ . ٣ أهداف التحليل العاميل التوكيدي 
يستخدم التحليل العامي التوكيدي يف األغراض اآلتية: 

 Scale Development ١ ـ تطوير أو بناء مقاييس جديدة
يسـتخدم الختبـار البناء العامـي ألدوات القياس، مثل: االسـتبانات، 
وذلـك مـن خـالل التحقق من عـدد العوامـل املفرتضة، وكذلك تشـبعات 
املفـردات بالعوامـل، وهـذا يسـهل يف تصحيـح املقيـاس وذلـك يف ضـوء 
أبعـاده الفرعيـة )عواملـه(. وكذلك حيـدد طبيعة العالقات بـني العوامل أو 
األبعـاد. ويـرى Brown (2006) أن CAF يسـهم يف تقديـر ثبـات املقياس، 
وذلـك لتجنب مشـكالت التقدير للطرائـق التقليدية، مثل: ألفـا كرونباخ. 

Construct Validity ٢ ـ صدق البناء أو املفهوم
ويمدنـا  األبعـاد.  أو  املظاهـر  متعـددة  النفسـية  العلـوم  يف  املفاهيـم 
CFA بأدلـة عـن الصـدق التقـاريب والتمييـزي، فالصـدق التمييـزي يشـر 

ارتباطـات منخفضـة  متاميـزة )يوجـد  املختلفـة  املفاهيـم  قياسـات  أن  إىل 
بينهـام(. وأشـار Brown (2006) إىل أن االرتباطـات العاليـة بـني املفاهيـم 
أمـا  فأكثـر، يشـر إىل صـدق متييـزي ضعيـف،  مثـاًل )0.85(  املختلفـة 
الصـدق التقـاريب فيشـر إىل أن القياسـات املختلفـة للمفهـوم نفسـه ترتبط 
ارتباًطـا عالًيـا. ولفحـص الصـدق العامـي أو البنائـي لتحديـد مـا إذا كان 
املفهـوم أحـادي البعـد أو متعـدد األبعـاد، وكيـف ترتبـط األبعـاد الفرعية 
للمفهـوم؟، وكيـف ترتبـط املفردات باملفهـوم أو العامل. ولكـن الكثر من 
اخلـرباء يشـرون إىل أن تشـبع املفـردات بالعامـل هـو صدق تقـاريب الذي 

يعـد جـزًءا مـن الصـدق البنائي. 
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Testing Method Effect ٣ ـ اختبار تأثرات الطريقة
 تشـر تأثـرات الطريقـة إىل أن التبايـن للخاصية أو املفهـوم املقاس ال 
يرجـع إىل حمتوى املفـردات فقط، بـل إىل طريقة صياغة وعـرض املفردات، 
ففـي حالـة مقياس تقديـر الذات فـإن التبايـن يرجـع إىل املحتـوى، إضافة 
إىل الصياغـة املوجبـة والصياغة السـالبة للمفردات. وعموًمـا، فإن الطريقة 
فطرائـق  االجتامعيـة،  املرغوبيـة  نتيجـة  االسـتجابة  حتيـز  تأثـر  إىل  تشـر 
االسـتجابة املختلفـة مثـل: املالحظـة وتقريـر الـذات أو املفـردات املوجبة 
يف مقابـل السـالبة ربـام تـؤدي إىل ارتباطات منخفضـة بني الصـور املختلفة 
لقيـاس املفهـوم. فعى سـبيل املثال عندمـا يوجد عبارات موجبـة وعبارات 
سـالبة فـإن حتليـل البيانـات يفـرز عاملـني، يف حـني يوجـد عامـل واحـد 
 Rosenberg متوقـع يف ضـوء النظريـة. ويعـد مقيـاس تقديـر الـذات لــ 
(1965) مثـااًل جيـًدا هلـذا، فاملقيـاس يتضمـن عبـارات سـالبة وعبـارات 

موجبـة ونتائـج التحليـل العامـي االستكشـايف أفـرزت عاملـني أحدمهـا 
تقديـر الـذات املوجب، واآلخـر تقدير الذات السـالب، عـى الرغم من أن 
النظريـة ال تفرتض عاملني، ولكـن نتائج التحليل العامـي التوكيدي أثبتت 
أن نمـوذج العامـل العام مع وجـود عوامل الطريقـة أكثر مطابقـة للبيانات 

مـن نمـوذج العاملـني (Brown, 2006) )للمزيـد: انظر عامـر،2015(. 

٤ ـ تكافؤ أو ثبات القياس من خالل جمموعات خمتلفة
Measurement Invariance 
ثبـات القيـاس يشـر إىل اتسـاق وتشـابه أو تكافـؤ بنيـة املقيـاس مـن 
خـالل جمموعات من األفراد أو الزمـن (Brown, 2006). وعى ذلك هيدف 
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CFA مـن التأكد مـن تكافـؤ املقيـاس Equivalence عرب جمموعـات فرعية 

يف املجتمـع، وإذا مل يثبـت تكافـؤ أو اسـتقرار بناء املقياس عـرب املجموعات 
الفرعيـة مـن املجتمع، فيقـال إن االختيار متحيـز، ويمكن التأكـد من ذلك 

.Multi-group CFA من خـالل حتليـل

٤ . ٤ معامل نموذج التحليل العاميل التوكيدي
 

)A(: نموذج CFA املعياري ملتغرات كامنة تابعة 
ζ ملتغرات كامنة مستقلة CFA نموذج :)B(

Y وللمؤرشات X للمؤرشات CFA شكل مسار نموذج
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وهذه النامذج تعكس الفروض اآلتية:

تقيس أو متثل العامل )املتغر الكامن(   Y3 – Y1 X3- X1 أو  ـ املؤرشات  
.)h1، x1(

.)η2، ζ2( تقيس أو متثل العامل الثاين Y6 – Y4  أو X6- X4  ـ املؤرشات

ونموذج CFA يتميز باخلصائص اآلتية:
1 ـ كل متغـر مقـاس )مـؤرش( متصـل يؤثـر فيـه مسـببني، مهـا: العامـل 

املحـدد عليـه وخطـأ القيـاس الواقـع عليـه.
2  ـ أخطاء القياس مستقلة بعضها عن بعض.

 Brown, 2006,) املعـامل اآلتية، كام حددهـا CFA وتتضمـن كل نـامذج 
:   (Raykov & Marcholides, 2006

Factor loadings تشبعات العوامل
 هـي معامـالت االنحـدار اخلاصة باملـؤرشات )Y، X( مـن املتغرات 
الكامنـة )η2، ζ2(، وتسـمى املعامـل المـدا)Lambda )λ وهي تأثر سـببي 
مبـارش مـن العامـل إىل املـؤرشات، ويطلـق عليهـا تشـبعات العوامل، ويف 
هـذه احلالـة عندمـا يكـون التأثـر مـن العامل إىل املـؤرش تسـمى مؤرشات 
التأثـر أو املؤرشات االنعكاسـية. وعليه، فاملؤرشات هـي متغرات داخلية 
تابعـة، والعوامـل هـي متغـرات خارجية مسـتقلة، ويثبت أحد التشـبعات 

بالعوامـل بالواحـد الصحيـح )إعطاء وحـدة مقياسـية للعامل(. 

Error Variance تباين األخطاء
هـو تبايـن أخطـاء القيـاس الواقعة عـى املـؤرش )Y، X( وهـو التباين 
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غـر املفـرس عـن طريـق املتغـرات الكامنـة، ويشـار إليـه أيًضـا بمرادفات 
أخـرى، مثـل: عـدم ثبـات املـؤرشات Indicator Unreliability، وتسـمى 
دلتـا )δ( يف حالـة املتغـر الكامن املسـتقل )ζ( وإبسـيلون)ε( إذا كان املتغر 
التابـع الكامـن. واألخطـاء هي متغـرات خارجية )مسـتقلة( غر مقاسـة؛ 
 ،)δ  X1  ξ( كل مـؤرش لـه مسـببني CFA ولذلـك ففـي نمـوذج
وهـذا مشـابه ملسـلمة نظريـة القياس بـأن الدرجة املقاسـة )X( هلـا مكونان 

.X = T + E

وجيـب أن تكـون املـؤرشات املمثلـة للعامـل مثـاًل )X3 - X1( بينهـا 
اتسـاق داخـي؛ أي ارتباطـات داخليـة. وعليـه فيجـب أن يكـون االرتباط 
بـني X3,  X2,  X1 أكـرب مـن االرتباط بـني X1 وأي متغـر أو مؤرش يقيس 
عامـل آخر، مثـل: X5, X4 ، ولكـن أحياًنا يمكن أن يكـون أحد املؤرشات 
أو املفـردات مصـاغ صياغـة سـلبية مقارنـة باملفـردات األخـرى للعامـل، 
وعـى ذلك ترتبـط سـلبيًّا مع املـؤرشات األخـرى املمثلة للعامـل؛ ولذلك 

جيـب إعـادة التكويـد لدرجات هـذا املؤرش.

Factor Correlation or Covariance العالقة بني العوامل
 إذا كان املتغـران الكامنـان عوامل مسـتقلة، فإن العالقة بينهام تسـمى 
 psi وإذا كان العامـالن تابعـني فإن العالقة بينهام تسـمى إبسـاي ،)ϕ( فـاي
)ψ(، ويمكـن تثبيـت العالقـة عنـد الصفر إذا كانـت العالقة بـني العاملني 

.)EFA مسـتقلة )مشـاهبة للتدوير املتعامد يف

وهذه املعامل تشـتق مـن مصفوفة التغاير املدخلة لبيانـات العينة، وحتليل 
مصفوفة التغاير تقوم عى أسـاس مسـلمة ضمنية وهـي أن املؤرشات تقاس 
 CFA بوصفهـا انحرافـات عن متوسـطاهتا، وعى ذلـك يمكن اعتبـار نامذج
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شـكاًل مـن أشـكال نـامذج حتليـل املسـار التـي تفـرتض وجـود تأثـرات 
مبـارشة مـن األبنيـة التحتيـة غر املقاسـة )متغـرات كامنـة( إىل القياسـات 
أو املفـردات املقاسـة. والفـرق بـني نمـوذج CFA ونموذج حتليل املسـار هو 
أن املتغـرات الكامنـة مرتبطة ارتباًطا سـببيًّا Causal Relationship ، بينام يف 

.Inter-correlated تكون مرتبطـة ارتباًطا داخليًّـا CFA نـامذج

 ويف نـامذج CFA املتغـرات الكامنة هي مسـتقلة )خارجية(، بينام يف نامذج 
حتليل املسـار املتغرات الكامنة هي مسـتقلة )خارجيـة( وتابعة )داخلية(.

وفيـام يـي التعبـر الريـايض ملعـامل النمـوذج الشـكل التـايل ملصفوفـة 
التشـبع: معامـالت 

 ξ2   ξ 1

0λ11X1

0λx21X2

0λx31X3

λx41oX4

λx51oX5

λx61oX6

ومصفوفات االرتباطات بني املتغرات الكامنة املستقلة )فاي(: 

ξ1 ξ2

ξ1 ϕ11

ξ2 ϕ21 ϕ22
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 :)ϴδ( مصفوفة االرتباط ألخطاء القياس مصفوفة
X6X5X4X3X2X1

δ11X1
δ220X2

δ330               0      X3
δ4400     0      X4

δ5500 0     0      X5
δ66000 0     0      X6

ويمكن عرض معامل نموذج )CFA( بمعامله عى النحو اآليت:

شكل معامل نموذج CFA بمصفوفاته



173

CFA ٤ . ٥ تفسر تقديرات معامل نموذج 
يمكـن تفسـر تقديرات معـامل CFA كـام أوردهـا )Kline, 2016( عى 

اآليت: النحو 

١ ـ تشبعات العوامل
وتفـرس  املـؤرشات،  عـى  للعوامـل  املبـارشة  التأثـرات  تقديـر  هـي 
كمعامـالت انحـدار فلـو كان معامـل التشـبع غـر املعيـاري = 5.0، فإن 
فـروق مخـس نقـاط يف املؤرش تعطـي فرق نقطـة واحدة يف العامـل. ووضع 

التشـبع = 1 وذلـك ملقايسـة العامـل.

٢ ـ التباين املفرس للمؤرش
تشـبعات العامـل املعياريـة تقـدر مـن خـالل قيمـة العالقـات بـني 
 R2smc املـؤرش وعاملـه، ومربـع قيمـة التشـبع تقـدر نسـبة التبايـن املفـرس
نتيجـة للعامـل، فلو أن التشـبع = 0.70 فـإن العامل فـرس 0.49 )٪49( 
مـن تبايـن املـؤرش. والوضـع املثـايل أن العامـل يفـرس معظم تبايـن املؤرش 
R2(. واملـؤرش الـذي يتشـبع عـى عوامـل متعـددة، فـإن التشـبع 

smc > 0.5(
املعيـاري يفـرس كأوزان بيتـا β؛ ألهنـا ليسـت ارتباطـات وال يمكـن تربيـع 

قيمتهـا الشـتقاق التبايـن املفرس.

أما نسـبة تباين خطـأ القياس غر املعيـاري إىل التباين املالحظ للمؤرش

 S2
e

S2
x

 يف العينـة، هـي نسـبة التباين غر املفـرس وواحد ناقص هذه النسـبة 

   S2
x = 25 هـو     X1 تبايـن  أن  وافـرتض  املفـرس.   التبايـن  نسـبة  وهـي  

S2  إًذا التبايـن غـر املفـرس
e = 9.0 ،وتبايـن خطـأ القيـاس الواقـع عليهـا
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R2smc = 1- 0.36 = 0.64  :9.00 وعى ذلك فإن
25.0

   =    0.36        

٣ ـ تقدير العالقات بني العوامل أو أخطاء القياس
هـي تغايـرات بمعنى حلول غـر معيارية، ولو تشـبع املتغر عى عامل 
 A Structure Coefficient وحيـد، فإن هـذا التشـبع يسـمى معامـل البنـاء

وهو تشـبع معياري.

 CFA  ٤ . ٦ إشكاليات حتليل 
أحياًنـا يفشـل الربنامج يف الوصول إىل حلـول يف CFA، نتيجة أن القيم 
املبدئيـة ضعيفـة وظهـور احللول غـر املنطقيـة نتيجة أن املـؤرشات ليس هلا 
خصائـص سـيكومرتية جيـدة، وذلـك ألنـه إذا كان املـؤرش يمثـل املفهـوم 
متثيـاًل جيـًدا، فإن تشـبعات العوامل تكـون عالية أكرب مـن 0.70.؛ وذلك 
ألنـه إذا كان للمـؤرشات تشـبعات معياريـة منخفضـة، فمـن املحتمـل أن 
تظهـر احللـول غـر املنطقيـة )Wothke,1993(، وعندمـا يتـم التعامـل مـع 
جممـوع املفـردات )احلـزم( كمـؤرشات للعوامـل، فمـن املتوقـع أن يكـون 
البنـاء أو النمـوذج أفضـل مـن متثيـل العوامـل بمفـردات القياس. ويشـر 
)Kline, 2016; Wothke, 1993(، إىل أن ظهـور مصفوفـات معـامل حمددهـا 

سـالب يف نمـوذج CFA نتيجـة لآليت: 
ـ البيانـات ليـس هبـا املعلومـات الكافيـة إلنتـاج املعـامل، مثل: حجـم عينة 

صغـرة أو وجـود مؤرشيـن لـكل عامل.
ـ النموذج معقد به معامل كثرة.

ـ البيانات غر اعتدالية وهبا قيم متطرفة.
ـ النموذج املقاس غر حمدد حتديًدا دقيًقا.
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 CFA  ٤ . ٧ قضية التحديد لـنامذج
كـام سـبق وجـرى عرضـه يف الفصـل اخلامـس، فإنـه يوجـد ثالثـة 

النمـوذج:  حتديـد  مـن  أشـكال 

Under-identified ١ ـ نموذج حتت التحديد
 إذا كانـت عـدد املعـامل احلـرة أكـرب مـن عـدد العنـارص يف مصفوفـة 

التغايـر.

أمثلة لنامذج حتت التحديد
وفيـام يـي النـامذج غـر املحـددة اآلتيـة للتحليـل العامـي التوكيـدي 

املعيـاري:

أمثلة لنامذج CFA املعياري حتت التحديد )غر حمددة(

  3 =(2x3)/2 :مصفوفة التغاير ثالثة معامالت تغاير 

 .4 = )δ 2 )تباين اخلطأ + λ وعدد املعامل = 2 تشبع عوامل

وإذا عـدد املعـامل <  عـدد العنـارص، وبالتايل فـإن النمـوذج غر حمدود 
حتديـًدا جيـًدا. يف شـكل )ب( عـدد العنـارص يف مصفوفـة التغايـر )أسـفل 

.6 القطر(= 
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وعـدد املعـامل احلـرة = 3 تشـبعات + 3 تبايـن خطـأ + 1 عالقـة بـني 
أخطـاء )قيـاس(= 7. إًذا عـدد املعـامل أكـرب مـن عـدد العنارص)معامـالت 

االرتبـاط(، وعليـه فالنمـوذج غـر حمـدد حتديـًدا جيـًدا.

Just-identified ٢ ـ نموذج حمدد متاًما
حيـدث إذا كان عـدد املعامل احلـرة املـراد تقديرها مسـاوًيا لعدد عنارص 

مصفوفـة التغاير.

مثال CFA  لنموذج حمدد متاًما

 يف الشكل السابق، فإن عدد العنارص يف املصفوفة = 6 

عدد املعامل = 3 تشبعات + 3 تباين خطأ =6 



177

إًذا عـدد العنـارص = عـدد املعـامل وعـى ذلك فالنمـوذج حمـدد حتديًدا 
 . ًما متا

 Over-identified Model)٣ ـ نموذج فوق التحديد )مشبع
حيدث إذا كان عدد املعامل احلرة أقل من العنارص يف املصفوفة.              

(B)(A)

CFA نامذج فوق التحديد لـ

شكل )A( يبني أن عدد العنارص أو االرتباطات يف املصفوفة:

= 
20
2

  =10    

وعدد املعامل 8 ، إذا:
df = 10-8 = 2

 يف الشـكل)B( يتضـح أن عدد العنـارص او االرتباطـات = 10 وعدد 
df = 10-9 = 1 :املعـامل = 9، إًذا
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:)2006 ،Brown( البد أن يراعى اآليت CFA وعند حتديد نموذج
 1 ـ التعبـر عـن املتغـر الكامـن بوحـدة قياسـية، وهـي تثبيت تشـبع أحد 
املـؤرشات عـى العامـل بالواحـد الصحيـح، ويسـمى املتغـر املرجعي.
2 ـ جيـب أن يزيـد عدد العنـارص يف مصفوفـة التغاير للعينة عـن عدد املعامل 
احلـرة املـراد تقديرهـا للنمـوذج؛ أي أن )df ³ 0( لتجنـب النـامذج غر 

املحددة.
3ـ  يف نمـوذج CFA ذات العامـل الواحـد جيـب متثيل املتغـر الكامن بثالثة 

مؤرشات عـى األقل.
4 ـ يف نمـوذج العاملـني أو أكثـر جيـب متثيل املتغـر الكامـن بمؤرشين عى 
األقـل، هـذه التوجيهات خاصـة فقط بالنـامذج التي يتشـبع فيها املتغر 
املقـاس أو املـؤرش عـى عامـل واحد فقـط، وليـس للمـؤرشات ثنائية 

. Double loading التشـبع

 Dimensionality إشكالية أحادية البعد

تتحقـق أحاديـة البعـد للمقيـاس إذا كان كل مـؤرش يتشـبع عى عامل 
One- وعى هذا فاملقياس أحـادي البعد ،δ وحيـد وأخطاء القياس مسـتقلة

dimensional، ويسـمى نمـوذج عامـي مقيـد، لكـن لـو أن املؤرش يتشـبع 

عـى عاملـني فأكثـر أو أن خطأ القيـاس ملـؤرش ارتبطت مع أخطـاء القياس 
 .Multidimensional ملؤرشات أخـرى، فهذه احلالة املقياس متعدد األبعـاد
فـإذا كان املـؤرش X1 يف شـكل )B 6.3( يتشـبع عى ξ 2، فـإن املقياس عندئذ 
متعـدد األبعـاد. االرتبـاط بـني البواقـي )أخطـاء القيـاس( يعطـي مـؤرًشا 
عـى وجـود قـدر مشـرتك مـن التباين بـني املـؤرشات، وعـدم وجـود هذه 
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االرتباطـات أو عـى األقـل عـدم داللتهـا، يؤكـد أن العالقـة بـني هـذه 
املـؤرشات تفرس مـن خالل العوامل املحـددة عليها فقط يف البناء، ويسـمي 
Kline (2016) هـذا االسـتقاللية بني أخطاء القيـاس املرتبطة بني املؤرشات 

بمسـلمة االسـتقالل الـذايت Local Independence Assumption، وكـون 
 ،CFA املقيـاس متعـدد األبعـاد، فـإن هـذا يضيف معـامل جديـدة لنمـوذج

ويمكـن أن يـؤدي إىل ظهور إشـكالية التحديـد للنموذج. 

وكذلـك يرى البعـض أن األحاديـة تتحدد بـأن كل مفـردات املقياس 
تتشـبع عـى عامـل وحيـد، ويمكـن التحقـق مـن ذلك مـن خـالل نموذج 
عامـي  حتليـل  خـالل  مـن  أو  العامـل،  أحـادي  توكيـدي  عامـي  حتليـل 

استكشـايف؛ حيـث يعطـى عامـاًل واحـًدا قبـل التدويـر. 

باستخدام   CFA نموذج  لتحليل  تطبيقي  مثال   ٨  .  ٤
)Steven, 2009 :يف( LISREL

هـذا املثـال لبيانـات مقياس قلـق االختبار، ويعـرف بـ«مقيـاس ردود 
الفعـل لالختبـار« Reactions to test scale (RTT) ويفـرتض أنـه يقيـس 
أربعـة أبعاد، وهي االضطـراب والتوتر والتفكر غـر العقالين واألعراض 

. جلسمية ا

أواًل: ختصيص النموذج

جـرى افـرتاض أن مقياس قلـق االختبار يقيس أربعـة أبعاد، وذلك يف 
ضـوء تـراث بحثي، وذلك مـا افرتضـه Sarason (1984) وتم بنـاء املقياس 
عـى اعتبـار أن كل بعـد يمثل بــ10 مفردات، ولكن لتبسـيط هـذا العرض 
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تـم متثيـل كل متغـر كامـن أو عامل بثالثـة مفردات مـع وجـود ارتباطات 
بـني العوامل. وفيام يي شـكل املسـار عـرض النمـوذج املقرتح. 

نموذج CFA لقلق االختبار بأبعاده األربعة

كـام هـو واضح وجـود ارتباطـات بـني العوامـل األربعـة )عالقة غر 
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حمللـة(، وكذلك عـدم وجود ارتباطات بـني أخطاء القيـاس δ، وهذا يؤكد 
أن تبايـن املتغـر املقاس X يفـرس فقط عن طريـق املتغر الكامـن ξ، ومعنى 
وجـود عالقـة بـني العوامـل، أنـه توجـد أيًضـا عالقة بـني مـؤرشات هذه 
العوامـل، مثـل: العالقة بـني X2 و X5 مثـاًل، ويمكن التعبر عـن معادالت 

هذا النمـوذج عـى النحو اآليت:
X1 = λ11 ξ1 + δ1

X2 = λ21 ξ1+ δ2

X3 = λ31 ξ1 + δ3

X4 = λ42 ξ2 + δ4

X12 = λ124 ξ4 + δ12

ثانًيا: حتديد النموذج
هـذا يرتبـط باملرحلـة السـابقة، وللتعرف عـى ماهية حتديـد النموذج، 

فـإن عـدد العنـارص يف مصفوفـة التغاير املدخلـة لبيانـات العينة هي:

P =  [0.5 V(V+1)] = 0.5(12)(13) = 78

وإن عـدد املعـامل احلـرة = 12 تشـبع عامـل λ + 12 تباينـات أخطـاء  
)δ(+ 4 تباينـات العوامـل + 6 عالقـات بـني العوامل )تغايـر عامل( =34  

ا. حرًّ معلـاًم 

يف  العنـارص  عـدد  مـن  أقـل  احلـرة  املعـامل  عـدد  فـإن  ذلـك،  وعـى 
املصفوفـة؛ لذلـك فـإن df = 78-34 = 44  وعندئـذ يقـال إن النمـوذج فوق 

التحديـد. وال نتوقـع حـدوث إشـكالية يف أثنـاء حتليلـه.

ولكـن بوضـع وحـدة قيـاس لـكل متغـر كامـن )عامـل( مـن خالل 
تثبيـت تشـبع X1 عـى X4 ،ξ1 عـى X7 ،ξ2 عـى X10 ،ξ3 عـى ξ4  بالواحـد 
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.df = 48 الصحيـح، بالتـايل تصبـح عـدد املعـامل احلـرة = 30 وبالتـايل

ثالًثا: مسح البيانات وطريقة التقدير

  ،X12 إىل X1 مل يـر إىل كيفيـة التحقـق مـن اعتداليـة القياسـات مـن
وكذلـك إىل التعامـل مـع البيانـات الغائيـة، وتم تقديـر الثبات باسـتخدام 
إىل 0.92،  مـن 0.85  وراوحـت  لألبعـاد،   )α(كرونبـاخ ألفـا  العامـل 
 318 عـى  املقيـاس  تطبيـق  وجـرى   .0.95 ككل  للمقيـاس  والثبـات 
العليـا، وجـرى اسـتخدام  البكالوريـوس والدراسـات  طالًبـا يف مرحلـة 
طريقـة ML ويشـرتط حجـم عينـة كاٍف )أكـرب مـن 200( وبيانـات مـن 
متغرات من مسـتوى فـرتي )متصلـة( واعتدالية التوزيـع، ويمكن فحص 
 ،SEM االعتداليـة البسـيطة واملتدرجـة والقيـم املتطرقة مـن خالل برامـج
 SAS, :ومعظـم الربامـج اإلحصائية، مثل LISREL، EQS، AMOS :مثـل
SPSS لدهيـا هـذه اإلمكانيات. وتم التعامـل مع مصفوفـة التغاير كمدخل 

للربنامـج ولـو تـم اسـتخدام مصفوفة االرتبـاط، فالبـد أن تكـون مقرونة 
باالنحرافـات املعياريـة حتـى يسـتطيع الربنامـج حتويـل هـذه املصفوفة إىل 

تغاير. مصفوفـة 

إعداد ملف املدخالت للربنامج 
بعـد ختصيـص النمـوذج وفحـص قضيـة التحديـد للنمـوذج ومسـح 
 LISREL برنامـج  خـالل  مـن  املدخـالت.  ملـف  إعـداد  يتـم  البيانـات 

وملحقـه PRELIS  وهـي عـى النحـو اآليت: 

 LISREL  ملف املدخالت لربنامج  
LISREL Input 
TITLE four factors Model of Reaction to test 
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DA NI = 12    No = 318 MA = CM 
Lx
X1  X2   X3   X4   X5   X6   X7   X8  X9   X10   X11  X12  or       
(X1 -  X2 )
KM
0.7821 
0.5602    0.9299  
Mo   NX = 12 NK = 4    pH = SY ، FR   LX = FU ، FR  
TD = SY، FR 
LK 
te   wo  th  bo
PA    LX 
0   0    0    0 
1   0    0    0 
1   0    0    0 
0   0    0    0 
0   1    0    0 
0   1    0    0 
0   0    0    0 
0   0    1   0 
0   0    1    0 
0   0    0    0 
0   0    0    1 
0   0    0    1

VA 1.0 LX ( 1.1 ) LX ( 4.2 ) LX ( 7.3 ) LX ( 10.4 ) 
PA TD 

مصفوفة التشبعات

تثبيت تشبعات 
أحد املتغرات 

املقاسة عى 
العوامل
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0 1.0

0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PA  P H 
1
1      1
1      1      1
1      1      1       1
OU:    ME = ML RS   MI SC ND = 4 

 كـام يمكن إعـداد ملف املدخـالت يف برنامـج الليـزرال الفرعي وهو 
SLMPLIS عـى النحو اآليت:

Title: four factor Model of RTT 
Observed variables : X1 X2  X3  X4 X5  X6  X7  X8  X9   X10  X11  X12  

or X1   - X12

Covariance Matrix:   
SAMPLE Size: 318 
Latent variables: te   wo th bo 
Relationships 

مصفوفة
أخطاء
القياس

مصفوفة 
التغايرات بني 

العوامل

كام يف املدخل السابق
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x1 x2  x3  (    x1   - x3  ) = te   

x4  - x6  = wo 
x7 – x9 = th 
x10   - x12 = bo 
 
x1= 1 *  te 
x2 x3 = te 
x4 = 1 * wo 
x5 x6 = wo
x7 = 1 * th 
x8 x9  = th 
x10 = 1 * bo 
x11 x12 = bo
Ou : me = ml rs mi sc 
Path Diagram 
End of problem 

رابًعا: تقييم النموذج
 أحـد املظاهـر املهمـة لتقييم النموذج حيـدث قبل التحليـل اإلحصائي 
مـن خـالل بنـاء النمـوذج عـى أسـس نظريـة قويـة، وعـى ذلـك يكـون 
للنمـوذج مقبوليـة نظريـة، ولكـن بعـد التحليـل يتم تقويـم مـدى مقبولية 
 Brown (2006) يف ضوء ثالثة مظاهر أساسـية كام حددهـا CFA احللـول لـ

وهـي عى النحـو اآليت: 

سـبق  كـام    :  Overall Goodness of Fit الكليـة  املطابقـة  حسـن 
توضيحـه ملـؤرشات حسـن املطابقـة، ويويص باسـتخدام مـؤرش χ2 بداللته 
اإلحصائيـة بجانـب مـؤرش مـن مـؤرشات املطابقـة خاصـة RMSEA أو 

CFA املعياري

CFA غر املعياري
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 ،NNFI أو CFI ومـؤرش مـن مـؤرشات املطابقـة املقارنـة خاصـة SRMR

ومـؤرش من مـؤرشات البسـاطة خاصـة PNFI أو AIC أو ECVI؛ ألن كالًّ 
 .CFA منهـا يمدنـا بمعلومـات خمتلفـة عـن مطابقـة حلـول نمـوذج

ولـو أن نتائـج هـذه املؤرشات متسـقة فيام خيـص وجود مطابقـة جيدة 
للنمـوذج، فـإن هـذا يعطـي تدعياًم مبدئيًّـا لفكرة قبـول النمـوذج يف الواقع 
احلقيقـي، ولـو أشـارت املـؤرشات إىل مطابقـة سـيئة، فالبد من تشـخيص 
مصـادر سـوء املطابقة، وذلـك من خالل إعـادة ختصيص مرة أخـرى. وإذا 
كان النمـوذج يعـاين من سـوء مطابقة، فال جيـب النظر إىل تفسـر تقديرات 
معـامل النمـوذج، مثـل: حجـم تشـبعات العوامـل أو العالقـة بـني العوامل 
وغرهـا؛ ألن سـوء حتديـد النمـوذج يـؤدي إىل وجـود حتيـز وعـدم دقة يف 
تقديـرات املعـامل. وحيدث أحياًنـا أن يوجد عدم اتسـاق بـني أداء مؤرشات 
حسـن املطابقـة، فيمكـن أن يعطـي مـؤرشي CFI، RMSEA مطابقة جيدة 
للنمـوذج يف حـني يعطي مـؤرش AGFI مطابقة غـر جيدة للنمـوذج. وهنا 

.RMSEA و χ2  يمكـن الفصل يف ضـوء مـؤرشي

املطابقـة لنمـوذج CFA املعيـاري )عـدم إعطـاء وحـدة لـكل متغـر 
كامـن(: 

 فيام يي خمرج هذا النموذج: 
Four factor model of RTT 
  Number of Iterations =  7                          
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-X    
                    te         wo         th         bo   
                --------   --------   --------   --------
       x1       0.69        - -        - -        - -
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                 (0.04)
                 15.59
       x2       0.76        - -        - -        - -
                 (0.05)
                 16.01
       x3       0.84        - -        - -        - -
                 (0.05)
                 17.70
 
       x4        - -       0.64        - -        - -
                             (0.04)
                             16.18
       x5        - -       0.66        - -        - -
                             (0.05)
                             14.51
       x6        - -       0.67        - -        - -
                             (0.04)
                             16.30
       x7        - -        - -       0.64        - -
                                         (0.04)
                                         15.47
       x8        - -        - -       0.67        - -
                                         (0.04)
                                         16.09
       x9        - -        - -       0.67        - -
                                         (0.04)
                                         17.69
      x10        - -        - -        - -        0.38
                                                      (0.04)

قيمة التشبع
اخلطأ املعياري

قيمة ت
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                                                      10.51
      x11        - -        - -        - -       0.54
                                                     (0.05)
                                                     11.52
 
      x12        - -        - -        - -       0.56
                                                     (0.04)
                                                     13.29

نالحظ أن التشبعات دالة إحصائيًّا حيث زادت قيمة T عن 1.96.
:ϕ مصفوفات االرتباطات بني العوامل

         PHI         
                       te         wo           th         bo   
                    --------   --------    --------   --------
       te       1.00
       wo       0.55       1.00
                  (0.05)
                  11.01
       th       0.11          0.49        1.00
                 (0.06)      (0.05)
                  1.76          9.28
       bo       0.78          0.59          0.29        1.00
                 (0.04)       (0.05)        (0.07)
                18.73        10.89           4.25

تباين أخطاء القياس )التباين غر املفرس(:
         THETA-DELTA 
                    x1         x2            x3           x4            x5             x6   
              --------   --------      --------    --------     --------      --------
                0.31       0.34          0.27         0.22         0.35          0.23



189

               (0.03)      (0.04)       (0.04)     (0.03)      (0.04)        (0.03)
                9.60        9.26          7.46         8.28         9.78           8.15
          THETA-DELTA 
                     x7         x8         x9          x10         x11        x12   
                    --------   --------   --------   --------   --------   --------
                0.27        0.25        0.16         0.26          0.41         0.27
               (0.03)      (0.03)    (0.02)       (0.02)       (0.04)       (0.03)
                9.31        8.66         6.55       10.68        10.10         8.49

التباين املفرس يف املتغر املقاس جراء العامل )ثبات املتغرات(:
         Squared Multiple Correlations for X - Variables         
                  x1           x2         x3         x4         x5         x6   
                -------     --------   --------   --------   --------   --------
                0.61          0.63     0.72      0.65         0.56     0.66
         Squared Multiple Correlations for X - Variables         
                   x7         x8           x9         x10        x11        x12   
               --------   --------   --------   --------   --------   --------
                0.61       0.64       0.74       0.36       0.42       0.54

                           Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 48
Minimum Fit Function Chi-Square = 88.40 (P = 0.00034)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 86.44 (P = 
0.00056)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 38.44
90 Percent Confidence Interval for NCP = (16.29 ; 68.44)
Minimum Fit Function Value = 0.28
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.12
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.051 ; 0.22)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.050
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.033 ; 0.067)
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P-Value for Test of Close Fit (RMSEA > 0.05) = 0.47
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.46
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.39 ; 0.56)
ECVI for Saturated Model = 0.49
ECVI for Independence Model = 5.65
Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom 
= 1766.05
Independence AIC = 1790.05
Model AIC = 146.44
Saturated AIC = 156.00
Independence CAIC = 1847.20
Model CAIC = 289.31
Saturated CAIC = 527.44
Normed Fit Index (NFI) = 0.95
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.69
Comparative Fit Index (CFI) = 0.98
Incremental Fit Index (IFI) = 0.98
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 265.24
Root Mean Square Residual (RMR) = .026
Standardized RMR = 0.036
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.59

وكانـت مـؤرشات حسـن املطابقـةχ2 = 87.811 (P = 0.0003)  وهـي 
دالـة إحصائيًّـا عنـد 0.05، وهـو مـا يشـر إىل رفـض مطابقـة النمـوذج 
)انظـر حمـددات مـؤرش χ2( و χ2 /df (48) = 1.8 )أقـل مـن 2( إًذا النمـوذج 
جيـد املطابقـة و RMR = 0.02، SRMR = 0.036 أي أهنـام أقـل من0.07  
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 RMSEA = 0.049 [(90%) CI – 0.032 - 0.66] وCFI = 0.98، وكذلـك
AGFI = 0.93، GFI = 0.95، RFI = 0.95، IFI = 0.98، NNFI = 0.98 كل 

هـذه املـؤرشات تشـر إىل مطابقـة جيدة للنمـوذج مـع البيانات.

تفسر املخرج

البواقـي  حتليـل  املطابقـة جيـب فحـص  حسـن  مـؤرشات  وبجانـب 
Residual analysis كـام سـبقت اإلشـارة إليـه يوجـد ثـالث مصفوفـات 

مرتبطـة ملخـرج التحليـل العامـي التوكيـدي: مصفوفـة التغايـر للبيانـات 
املقاسـة S، ومصفوفـة التغاير املشـتقة من النمـوذج ∑، ومصفوفـة البواقي 

تعكـس الفـرق بـني S و ∑ ويمكـن عرضـه عـى النحـو اآليت:

 Sample Covariance Matrix  (S) :مصفوفة التغاير للعينة
Covariance Matrix       
                  x1         x2         x3         x4         x5         x6   
            --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x1       0.78
       x2       0.56       0.93
       x3       0.57       0.63       0.98
       x4       0.20       0.26       0.24       0.64
       x5       0.23       0.28       0.31       0.46       0.79
       x6       0.26       0.37       0.36       0.43       0.42       0.68
       x7       0.06       0.07       0.10       0.21       0.23       0.25
       x8       0.00       0.03       0.08       0.20       0.23       0.23
       x9       0.02       0.08       0.07       0.19       0.24       0.20
      x10       0.16       0.19       0.29       0.14       0.17       0.18
      x11       0.26       0.30       0.40       0.17       0.21       0.25
      x12       0.30       0.30       0.39       0.19       0.19       0.24
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Covariance Matrix       
                  x7         x8         x9        x10        x11        x12   
            --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x7       0.69
       x8       0.42       0.70
       x9       0.43       0.45       0.61
      x10       0.06       0.07       0.09       0.41
      x11       0.14       0.13       0.13       0.20       0.70

      x12       0.11       0.10       0.06       0.22       0.30       0.58

ومصفوفـة التغايـر املشـتقة  أو املسـتهلكة مـن خـالل معـامل النمـوذج 
 Fitted Covariance Matrix (∑)

Fitted Covariance Matrix
                    x1         x2         x3         x4         x5         x6   
               --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x1       0.78
       x2       0.53       0.93
       x3       0.58       0.64       0.98
       x4       0.24       0.27       0.30       0.64
       x5       0.25       0.28       0.31       0.43       0.79
       x6       0.25       0.28       0.31       0.43       0.45       0.68
       x7       0.05       0.06       0.06       0.20       0.21       0.21
       x8       0.05       0.06       0.06       0.21       0.22       0.22
       x9       0.05       0.06       0.06       0.21       0.22       0.22
      x10       0.21       0.23       0.25       0.15       0.15       0.15
      x11       0.29       0.32       0.36       0.21       0.22       0.22
      x12       0.30       0.33       0.37       0.21       0.22       0.22
         Fitted Covariance Matrix
                   x7         x8         x9        x10        x11        x12   
                 --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x7       0.69
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       x8       0.43       0.70
       x9       0.43       0.45       0.61
      x10       0.07       0.07       0.07       0.41
      x11       0.10       0.10       0.10       0.21       0.70
      x12       0.10       0.11       0.11       0.21       0.30       0.58

:) S- ∑ (  مصفوفة البواقي الفروق
Fitted Residuals
                    x1         x2         x3         x4         x5         x6   
                --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x1       0.00
       x2       0.03       0.00
       x3      -0.01      -0.01       0.00
       x4      -0.05      -0.01      -0.06       0.00
       x5      -0.02       0.00       0.00       0.03       0.00
       x6       0.01       0.09       0.05       0.00      -0.03       0.00
       x7       0.00       0.02       0.04       0.01       0.02       0.04
       x8      -0.05      -0.03       0.02      -0.01       0.01       0.01
       x9      -0.03       0.02       0.01      -0.02       0.02      -0.02
      x10      -0.04      -0.04       0.04      -0.01       0.02       0.03
      x11      -0.03      -0.02       0.05      -0.03      -0.01       0.04
      x12       0.00      -0.03       0.03      -0.02      -0.03       0.02
         Fitted Residuals
                    x7         x8         x9        x10        x11        x12   
                 --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x7       0.00
       x8      -0.01       0.00
       x9       0.00       0.00       0.00
      x10      -0.01       0.00       0.02       0.00
      x11       0.04       0.03       0.02      -0.01       0.00
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      x12       0.00      -0.01      -0.05       0.01       0.00       0.00

  وتم إعطاء ملخص ملصفوفة البواقي كام يي:
Summary Statistics for Fitted Residuals
Smallest Fitted Residual =   -0.06
   Median Fitted Residual =    0.00
   Largest Fitted Residual =    0.09

ونالحـظ أن القيمـة الصغـرى يف مصفوفـة البواقي تسـاوي -0.06 
زادت  وإذا   ،0.086 العظمـى  والقيمـة   0.000 الوسـيطة  والقيمـة 
القيمـة العظمـى عـن 0.10، فـإن هذا مـؤرش عى سـوء مطابقـة النموذج 
للبيانـات. وعليـه نالحـظ يف ضـوء مصفوفـة البواقـي أن القيمـة العظمـى 
أقـل مـن 0.10 وهذا يؤكـد املطابقـة املالئمة أو املناسـبة للنمـوذج. وعى 
الرغـم مـن أن مـؤرش SRMR يمدنـا بملخص أو بمـرآة عامـة للفروق بني 
مصفوفـات ) ∑-S(، إال أن مصفوفـة البواقي متدنـا بمعلومات تفصيلية عن 
كيـف يتـم إنتـاج كل معلم أو اشـتقاقه مـن مصفوفـة البيانات، بالتـايل فإن 
SRMR هـو مطابقـة كلية، بينـام مصفوفة التغايـر للبواقي هـي مطابقة لكل 

معلـم يف النمـوذج، وهـذا يفيـد يف الكشـف عـن مصـادر سـوء املطابقة يف 
النمـوذج إن وجـدت. وعـى الرغم مـن أن مصفوفـة البواقي مـن الصعب 
تفسـرها، وذلـك لتأثرهـا بالوحـدة املعياريـة وتبايـن كل متغـر مقـاس، 
وبالتـايل مـن الصعـب حتديـد مـا إذا كانـت مصفوفـة البواقـي مرتفعـة أو 
منخفضـة، وذلـك الختالف وحـدات القياس للمؤرشات، وهذه املشـكلة 
 Standardized تـم حلهـا مـن خـالل تقديـر مصفوفـة البواقـي املعياريـة
Residuals التـي تقـدر مـن خـالل قسـمة البواقـي عـى األخطـاء املعيارية 

املقابلـة هلـا. والبواقـي املعياريـة مشـاهبة للدرجـات املعياريـة للتوزيعـات 
 .Z العينيـة، ويمكـن تفسـرها مثـل الدرجـة املعيارية
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وفيام يي مصفوفة البواقي املعيارية:
                    x1         x2         x3         x4         x5         x6   
               --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x1        - -
       x2       3.25        - -
       x3      -1.26      -2.09        - -
       x4      -2.14      -0.49      -2.97        - -
       x5      -0.83       0.13       0.01       3.60        - -
       x6       0.32       3.55       2.23       0.16      -3.76        - -
       x7       0.17       0.57       1.25       0.23       0.75       1.72
       x8      -1.77      -1.01       0.56      -0.36       0.32       0.26
       x9      -1.45       0.66       0.45      -1.39       0.73      -1.16
      x10     -2.51      -1.98       2.31      -0.53       1.04       1.70
      x11     -1.34      -0.86       2.43      -1.55      -0.31       1.66
      x12     -0.15      -1.60       1.77      -1.14      -1.55       1.00
         Standardized Residuals  
                  x7         x8         x9        x10        x11        x12   
              --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x7        - -
       x8      -1.61        - -
       x9       0.67       1.10        - -
      x10      -0.28      -0.02       0.92        - -
      x11       1.23       1.05       0.97      -0.95        - -
      x12       0.18      -0.36      -2.53       0.97      -0.07        - -

ونالحـظ يف مصفوفـة البواقـي املعيارية أن كل قيمـة زادت عن الصفر 
وهـذا يدل عـى مطابقة جيـدة للنموذج.

وكـام هـو واضـح أن قيـم البواقي تأخذ قيـاًم سـالبة وموجبـة، فالقيمة 
املوجبـة تقـرتح أن معـامل النمـوذج حتـت التقديـر Underestimate؛ أي أن 
املعلـم مل يسـتطع اسـتهالك قيمـة التغايـر للمصفوفـة. فعـى سـبيل املثـال 
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البواقـي املعياريـة بـني  X2 و X1 هـي 0.560، وهـذه اإلشـارة متسـقة مع 
حقيقـة أن قيمـة التغايـر بـني X2 و X1  3.25 يف املصفوفـة املدخلة أكرب من 
قيمـة التغايـر بـني X2 و X1   يف املصفوفـة املشـتقة من النمـوذج 0.53؛ أي 
أن القيمـة املوجبـة العاليـة يف مصفوفة التغايـر املعيارية تشـر إىل إمكانية أن 
معـامل أخرى أو متغـرات أخرى يمكـن إضافتها إىل النمـوذج؛ لكي يمكن 
أن تسـهم يف اسـتخالص هـذا التبايـن بـني املتغرين الـذي مل يفـرس - 0.56 

. 0.53 = 0.003

مصفوفـة  يف  التغايـر  لقيمـة  السـالبة  اإلشـارة  فـإن  العكـس،  وعـى 
Overestimation. فمثـاًل  البواقـي املعياريـة تشـر إىل أن معـامل النمـوذج 
املعياريـة،  البواقـي  X1   -1.266 يف مصفوفـة  X3 و  التغايـر بـني  قيمـة 
وهذه اإلشـارة السـالبة تشـر إىل أن قيمـة التغاير بـني X3 و X1  يف مصفوفة 
البيانـات 0.5695 أقـل مـن قيمـة التغايـر X3 و X1 يف مصفوفـة التغايـر 
املشـتقة مـن النمـوذج 0.5786 ، وهـذا يشـر إىل أن املعلـم اسـتهلك كل 

وأكثر. بينهـام  التبايـن 

وعموًمـا يف الدراسـات التطبيقية نادًرا ما يتم عـرض مصفوفة البواقي 
املعياريـة، ويتسـاءل Brown (2006) مـا قيمـة البواقي املعياريـة التي تكون 
مناسـبة للقبـول بمطابقـة النمـوذج، وألن البواقي املعيارية يمكن تفسـرها 
مثـل الدرجـة Z، فقيمهـا التـي تسـاوي أو تزيـد عـى القيمـة 1.96 عنـد 
α=0.05 جيـب إعـادة النظـر فيها؛ ألنـه إذا زادت قيمـة التغايـر للبواقي عن 

1.96، فـإن ذلـك يعنـي قبـول الفـرض البديـل، وهـو أن قيمـة التغاير يف 
مصفوفـة التغايـر املدخلـة ختتلـف عـن قيمـة التغايـر يف مصفوفـة البواقـي 
املشـتقة مـن النمـوذج، وعـى ذلـك توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة 

وقيمـة Z عند مسـتوى داللـة إحصائيـة 0.01 2.58.
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وفيام يي ملخص ملصفوفة البواقي املعيارية:
Summary Statistics for Standardized Residuals
Smallest Standardized Residual =   -3.76
   Median Standardized Residual =    0.00
  Largest Standardized Residual =    3.60

ونالحـظ من ملخـص البواقي املعيارية أن أصغـر قيمة -3.73 وأكرب 
قيمـة 3.56؛ أي أهنـا زادت عـى 1.96 أو 2.58 وعـى هـذه التقديرات 
ملعـامل النمـوذج جيب التدقيـق فيها، وربام تكـون من أحد أسـباب انخفاض 
املطابقـة للنمـوذج، وعـى ذلـك ينبغـي التطـرق إىل مـؤرشات التعديـل يف 

النموذج.

وفيام يي العرض البياين ملنحنى Steam Plot  وهي عى النحو اآليت:
Stem leaf Plot
 - 6|2 
 - 4|0774 
 - 2|754410993300 
 - 0|953109998763100000000000000 
   0|123445557890667888 
   2|0346992456888 
   4|88 
  6| 
   8|5    

يف هـذا الشـكل يبـدو أن املنحنـى ذات توزيـع اعتدايل، وهـو ما يؤكد 
املطابقـة اجليدة.

كام تم عرض شكل Q-plots للبواقي: 
  Q -plot of Standardized Residuals
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ويتضـح أن البواقـي ال تتـوزع اعتداليًّـا بدرجـة تامـة، وكل تغايـر يف 
مصفوفـة البواقـي يشـار إليهـا بالعالمـة )×(، والبواقـي املتعـددة التـي هلا 
القيمة نفسـها يشـار إليهـا بالعالمة نجمـة )*(، فلـو كان التوزيـع للبواقي 
قريًبـا من اخللـط املنقـوط )...( فإهنا تتـوزع توزيًعـا اعتداليًّـا، وهذا مؤرش 
عـى املطابقـة التامـة، بينـام يف املثـال احلـايل فـإن املطابقـة ليسـت جيـدة، 



199

وعـى ذلك توجـد أخطاء يف ختصيـص النمـوذج؛ ولذلك يقـرتح الربنامج 
مـؤرشات تعديـل يف النمـوذج.

تعديل النموذج

تقـدر مـؤرشات التعديل من املعـامل املثبتة، مثـل: التشـبعات املزدوجة 
األخطـاء(  بـني  )االرتباطـات  األخطـاء  تغايـرات  أو  املتغـرات  لبعـض 
واملعـامل املقيدة يف النمـوذج؛ أي أن مـؤرش التعديل يعكس مقـدار النقصان 
ا، وتتأثر مؤرشات  لقيمـة  χ2 لـو أن أحـد املعامل املثبتـة أو املقيدة أصبـح حـرًّ
التعديـل بحجـم العينة، فكلـام زاد حجم العينـة تزيد قيمة املـؤرش، ويمكن 
ا يف تفسـر النمـوذج. ولكن  أن ال يمثـل التعديـل إضافـة أو حتسـنًا جوهريًّ
تبـدو أن التعديـالت تضيـف حتسـنًا يف النمـوذج عـى الرغـم مـن مـدى 

حمدوديتهـا أو تفاهتهـا، وفيـام يـي مـؤرشات التعديـل للنموذج.
Modification Indices and Expected Change
   Modification Indices for LAMBDA-X       
                  te         wo         th         bo   
            --------   --------   --------   --------
       x1        - -       2.29       2.60       5.76
       x2        - -       2.41       0.06       4.45
       x3        - -       0.01       1.47     18.33
       x4       9.58        - -       0.66      8.71
       x5       0.17        - -       0.68       0.39
       x6      11.94        - -     0.00      12.36
      x7       1.19       1.96        - -       0.92
       x8       0.50       0.00        - -       0.01
       x9       0.09       1.54        - -       0.58
      x10       0.40       0.96       0.22        - -
      x11       0.07       0.03       1.77        - -
      x12       0.12       1.03       2.62        - -
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Modification Indices for THETA-DELTA    
                  x1         x2         x3         x4         x5         x6   
            --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x1        - -
       x2      10.58        - -
       x3       1.58       4.38        - -
       x4       0.03       0.08       6.55        - -
       x5       0.02       0.41       0.43      12.99        - -
       x6       0.55       5.00       0.39       0.03      14.16        - -
       x7       1.02       0.18       0.00       0.15       0.47       3.51
       x8       1.13       3.27       1.48       0.01       0.08       0.25
       x9       0.33       3.18       0.10       0.64       2.15       2.45
      x10       5.14       2.83       7.70       0.28       1.34       0.17
      x11       1.13       0.31       4.16       1.68       0.07       0.84
      x12       0.68       1.99       0.27       0.79       2.13       0.05

Modification Indices for THETA-DELTA    
                  x7         x8         x9        x10        x11        x12   
            --------   --------   --------   --------   --------   --------
       x7        - -
       x8       2.61        - -
       x9       0.45       1.20        - -
      x10       2.79       0.33       3.49        - -
      x11       0.01       0.24       0.36       0.90        - -

      x12       1.06       1.33       7.98    0.94       0.00        - -

 bo إىل العامـل الرابع x3 ويف املخـرج السـابق يتبني أنه بإضافة املـؤرش
حيـدث نقصـان لقيمـة χ2  للنموذج بمقـدار 18.3، وإضافـة x6 إىل العامل 

األول te حيـدث نقصان لقيمـة χ2  بمقدار 11.95.
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وفيـام يـي إعـادة ختصيـص النمـوذج يف ضـوء مـؤرشات التعديـل؛ 
حيـث يتـم إضافـة املـؤرش X3 إىل bo و X4 إىل bo و X6 إىل العامـل bo و 
X6 إىل te، وكذلـك متدنـا مـؤرشات التعديـل بكيفيـة إجـراء تعديـل عـى 

األخطـاء الواقعـة عـى املتغـرات املقاسـة δ، ومـن الواضـح أن مـؤرشات 
 ،δ6 و δ5 وبني ، δ5 و δ4 وبـني ،δ2و δ1 التعديـل تقـرتح وجود ارتباطات بـني
وبـني δ9 و δ12، وإلجـراء هـذه التعديـالت جيب إعـادة ختصيـص النموذج 

املفـرتض، ويتـم ذلـك يف خط  
Relationships
X1 -  X4     X6  = te
X4  - X6  = wo
X7 – X9 = th
X3     X4  X6   X10  X12 = bo
Let errors X1 X2  Correlate
Let errors X4 X5  Correlate
Let errors X5 X6  Correlate
Let errors X9 X12  Correlate

وبإجراء التحليل بعد التعديل ظهر حتسن أداء مؤرشات املطابقة كاآليت: 
بعد التعديلقبل التعديلاملؤرش

χ2  ( P)88.4042.56 ( 0.32)
RMSEA0.050.0108

90% CI for RMSEA0.033-0.067( 0.0-0.041 )
P ( Clos fit )0.00050.99

Ecvi0.460.373
χ2 / df88.40/4842.56/39
AIC146.44118.45

   وكـام يتـم مالحظـة التحسـن الواضـح يف كل مـؤرشات املطابقـة 
التعديـل.  بعـد  للنمـوذج 



202

LISREL ٤ . ٩ حتليل بطارية كوفامن باستخدام 
(Kline, 2016 :يف(              

هـذه البطارية مكونـة من عاملـني؛ فالعامل األول أطلق عليـه الذاكرة 
قصـرة املـدى وهـي ممثلة بثالثـة أبعـاد )مـؤرشات(، والعامل الثـاين أطلق 
عليـه االسـتدالل املـكاين البـرصي، ويتضمن مخسـة أبعاد فرعيـة. وطبقت 
عـى 200 طفـل يف عمـر عـر سـنوات، وكان النمـوذج أو شـكل املسـار 

للتحليـل العامـي التوكيدي: 

نموذج التحليل العاميل التوكيدي لبطارية كوفامن لألطفال

هلـذه  الصـارم  للتحديـد  قويـة  نظريـة  توجـد  ال  النمـوذج  هـذا  ويف 
العوامـل بمكوناهتـا، ويف هـذه احلالـة عندما ال توجـد نظريـة صارمة وراء 
البنـاء فمـن األفضـل اختبـار نمـوذج العامـل العـام، وحتـى إذا كان البناء 
حمـدًدا حتديـًدا دقيًقـا، فمـن األفضـل اختبـار نمـوذج العامـل العـام، ولـو 
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أثبـت صالحيتـه فيوجد القليل مـن األمهية الختبـار نامذج عديـدة أخرى. 

نموذج العامل العام عى النحو اآليت: 

 نموذج التحليل العاميل التوكيدي ذي العامل العام لبطارية كوفامن لألطفال

وهـذا النمـوذج يتضمن = 8 تشـبعات + 8 تباين خطـأ + تباين املتغر 
املسـتقل الكامن = 17 معلاًم.

 إذا تـم تثبيـت تشـبع s1 العامـل عنـد الواحـد الصحيـح، فـإن عـدد 
املعـامل احلـرة = 16 وعـدد العنـارص )معامـالت االرتباطـات يف املصفوفة( 

.36 = 0.5/ (8)(9)

إًذا درجات احلرية: df= 36-16 = 20 إًذا النموذج فوق التحديد.
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ومدخالت الربنامج:
Observed variables: s1 s2 s3 v1 v2 v3 v4 v5
Correlation matrix:
1.00
0.39 1.00
0.35 0.67 1.00
0.21 0.11 0.16 1.00
0.32 0.27 0.29 0.38 1.00
0.40 0.29 0.28 0.30 0.47 1.00
0.39 0.32 0.30 0.31 0.42 0.41 1.00
0.39 0.29 0.37 0.42 0.58 0.51 0.42 1.00
Sample size: 200
Latent variables: G
relationships:
s1 - s3 v1-v5= G
Path diagram
End of problem

وباختبار النموذج اتضح أن مؤرشات حسن املطابقة هي:
Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 20
Minimum Fit Function Chi-Square = 104.90 (P = 0.00)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 104.85 (P = 0.00)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 84.85
90 Percent Confidence Interval for NCP = (56.49 ; 120.73)
Minimum Fit Function Value = 0.53
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.43
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.28 ; 0.61)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.15
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.12 ; 0.17)
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P-Value for Test of Close Fit (RMSEA > 0.05) = 0.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.69
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.55 ; 0.87)
ECVI for Saturated Model = 0.36
ECVI for Independence Model = 2.57
Chi-Square for Independence Model with 28 Degrees of Freedom = 495.84
Independence AIC = 511.84
Model AIC = 136.85
Saturated AIC = 72.00
Independence CAIC = 546.23
Model CAIC = 205.62
Saturated CAIC = 226.74
Normed Fit Index (NFI) = 0.79
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.75
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.56
Comparative Fit Index (CFI) = 0.82
Incremental Fit Index (IFI) = 0.82
Relative Fit Index (RFI) = 0.70
Critical N (CN) = 72.27
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.084
Standardized RMR = 0.084
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.88
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.79
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.49

وباختبار النموذج اتضح أن مؤرشات حسن املطابقة هي: 
χ2 = 104.90, df  = 20, p = 0.00, RMSEA = 0.15 
(0.12 .017), CFI = 0.89, NNFI = 0.84, GFI = 0.88, AGFI = 0.79 

إًذا فالنمـوذج ال يتطابـق مـع البيانـات أو مطابقته ضعيفـة، وعى ذلك 
ال يمكـن القـول بأن بطاريـة كوفامن أحاديـة البعد.
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ولذلـك تـم اختبـار نمـوذج العاملـني املرتبطـني املوضـح يف الشـكل 
)9.12( ، وعـدد معـامل هـذا النمـوذج احلـرة = 8 تباينـات أخطـاء + 2 
تباينـات عوامل كامنة + 6 تشـبعات عوامـل + 1 تغاير العوامـل )العالقة(  

17 = وعـدد معامـالت االرتباطـات يف املصفوفـة =  36.

                                            df = 36-17 = 19:إًذا

وباسـتخدام طريقة التقديـر ML تم إجراء التحليل باسـتخدام برنامج  
:LISREL 8.5

 Observed variables: s1 s2 s3 v1 v2 v3 v4 v5
 Correlation matrix:
 1.00
 0.39 1.00
 0.35 0.67 1.00
 0.21 0.11 0.16 1.00
 0.32 0.27 0.29 0.38 1.00
 0.40 0.29 0.28 0.30 0.47 1.00
 0.39 0.32 0.30 0.31 0.42 0.41 1.00
 0.39 0.29 0.37 0.42 0.58 0.51 0.42 1.00
 Sample size: 200
 Latent variables: visual memory
 Relationships:
 s1 - s3 = memory
 v1 - v5 = visual
 End of problem

املعياريـة  واألخطـاء  املعياريـة  غـر  للتشـبعات  عـرض  يـي  وفيـام 
املصاحبـة هلـا )التشـبعات غـر املعياريـة عندمـا تـم وضـع تشـبعات أحد 

املعياريـة:         التشـبعات  وكذلـك  الصحيـح(  الواحـد  عنـد  العوامـل 
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اجلدول رقم )٤( تقديرات املعامل لنموذج العاملني لبطارية كوفامن.

املعياريSEغر املعيارياملفردات
تشبعات العوامل

الذاكرة قصرة املدى
S11.000.50
S21.620.260.81
S31.630.260.81

التصور البرصي
V11.000.50
V21.440.230.73
V31.300.220.66
V41.170.210.59
V51.550.290.78

تباينات األخطاء
S10.750.080.75
S20.350.070.35
S30.350.070.35
V10.750.080.75
V20.470.060.47
V30.570.070.57
V40.050.070.65
V50.390.060.39

تباينات العوامل والتغايرات
0.0250.071.00الذاكرة القصرة

0.250.071.00التصور البعدي

0.140.040.56ذاكرة قصرة املدى تصور بعدي

وأن مربـع قيمـة التشـبع املعياري هـو مسـاٍو R2 املناظرة لـكل مؤرش، 
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وذلـك يف حالـة تشـبع املـؤرش عـى عامـل وحيـد، واملالحـظ أن ثبـات 
مـؤرشات V5 ،V2 ،S3 ،S2 انخفضـت عـن 0.50.

وكانت مؤرشات حسن املطابقة لنموذج العاملني: 
Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 19
Minimum Fit Function Chi-Square = 38.13 (P = 0.0057)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 36.54 (P = 0.0090)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 17.54
90 Percent Confidence Interval for NCP = (4.20 ; 38.67)
Minimum Fit Function Value = 0.19
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.088
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.021 ; 0.19)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.068
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.033 ; 0.10)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA > 0.05) = 0.17
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.35
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.29 ; 0.46)
ECVI for Saturated Model = 0.36
ECVI for Independence Model = 2.57
Chi-Square for Independence Model with 28 Degrees of Freedom = 495.84
Independence AIC = 511.84
Model AIC = 70.54
Saturated AIC = 72.00
Independence CAIC = 546.23
Model CAIC = 143.61
Saturated CAIC = 226.74
Normed Fit Index (NFI) = 0.92
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.63
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96
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Incremental Fit Index (IFI) = 0.96
Relative Fit Index (RFI) = 0.89
Critical N (CN) = 189.86
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.072
Standardized RMR = 0.072
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.92
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.50

كام أن منحنى البواقي غر املعيارية جاء عى النحو اآليت: 
Q-plot of Standardized Residuals
       .                                                       .                x
     .                                                     .                  .
     .                                                   .                    x
     .                                                  .                     .
 N   .                                                .                       x
 o   .                                              .                      x  .
 r   .                                             .  x         x             .
 m   .                                           .   x                        .
 a   .                                         . x  x                         .
 l   .                                        .  *                            .
     .                                      .  x                              .
 Q   .                                    .  xx                               .
 u   .                                  *.                                    .
 a   .                                 x                                      .
 n   .                               .xx                                      .
 t   .                            x x                                         .
 i   .                         x  .                                           .
 l   .                    x x   .                                             .

وهـو يشـر إىل مطابقة ليسـت جيدة، كـام أن مؤرشات حسـن املطابقة 
لــ RMSEA، SRMR ،χ2 تشـر إىل مطابقـة مقبولة وليسـت جيـدة، ولكن 
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هـذه املطابقـة أفضـل مـن نمـوذج العامـل العـام وفـروق χ2 بـني نمـوذج 
العامـل العـام ونمـوذج العاملني: 

dfm1 – dfm2 = 201 = 19-
χ2dif = χ2m1  - χ2 m2 = 104.90 – 38.13 = 66.77

P > 0.001

ويمكـن القـول بـأن مطابقـة نمـوذج العاملـني أفضـل مقارنـة مـن 
األوىل.  النسـخة  كوفـامن  لبطاريـة  الواحـد  العامـل  نمـوذج 

وفيام يي مصفوفة بواقي االرتباطات:
Fitted Residuals
                      s1         s2          s3          v1           v2          v3   
                   --------   --------   --------   --------   --------   --------
       s1       0.00
       s2      -0.01       0.00
       s3      -0.05       0.02       0.00
       v1       0.07      -0.12      -0.07       0.00
       v2       0.12      -0.06      -0.04       0.01       0.00
       v3       0.22       0.00      -0.02      -0.03      -0.01       0.00
       v4       0.23       0.06       0.04       0.01      -0.01       0.02
       v5       0.17      -0.06       0.02       0.03       0.01       0.00
         Fitted Residuals
                  v4         v5   
                --------   --------
       v4       0.00
       v5      -0.04       0.00
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اجلدول رقم )٥( بواقي االرتباطات لنموذج العاملني

عامل الذاكرةالعوامل

رصي
 الب

ور
ص

 الت
مل

عا

S1S2S3V1V2V3V4V5املتغرات

S10.00
S2-0.010.00
S3-0.050.020.00
V10.07-0.12-0.070.00
V20.12-0.06-0.040.010.00
V30.220.00-0.02-0.01-0.010.00
V40.230.060.04-0.01-0.010.020.00
V50.147-0.060.020.010.010.00-0.040.00

يتضـح مـن اجلـدول السـابق وجـود عـدد كبـر مـن البواقـي زاد عى 
0.10 كقيمـة مطلقـة، وكانت أكثـر البواقي خاصة بمـؤرش V4 عى عامل 
التصـور البـرصي 0.23، ومعظـم البواقي التي زادت عـى0.10  خاصة 

بعامـل التصـور البرصي.

وعـى ذلك، ففي ضـوء مؤرشات املطابقـة ومصفوفة البواقي وشـكل 
Q- plot، فـإن املطابقـة ليسـت هـي املأمولـة بمعنى آخر غر جيـدة، خاصة 

يف ضـوء مـؤرشي χ2، RMSEA، وعليـه تـم إعـادة ختصيـص أو تعديـل 
نمـوذج CFA لبطاريـة كوفـامن لألطفـال، ونلجـأ إىل إسـرتاتيجية تعديـل 
النمـوذج إذا كان النمـوذج ككل غـر متطابـق مـع البيانـات. وهـذا يعنـي 
أن بعـض املـؤرشات يمكـن أن تتشـبع عـى عامـل آخـر يف النمـوذج، أو 
إذا كانـت البواقـي للمـؤرشات املحـددة عـى عامـل الذاكـرة أو مؤرشات 
التصـور البـرصي كبـرة وموجبة، وهـذا يعنـي أن املؤرش يمكـن أن يقيس 
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العامـل الثـاين أفضـل مـن العامـل األول، وأن هـذا املؤرش يقيـس أكثر من 
. مل عا

لعـدد  اخلطـأ  التحديـد  نتيجـة  التحديـد  سـوء  حيـدث  أن  ويمكـن 
العوامـل، أو نتيجـة االرتباطـات العاليـة بـني العوامل، ويف هـذا داللة عى 
أن البنـاء ليـس لـه صدق متييـزي عاٍل، وهـذا النمـوذج يمتلـك العديد من 
أكثـر مما هـو مفـرتض. أو أن التشـبعات املنخفضة للمؤرشات عـى عاملها 
هلـا صـدق تقـاريب منخفـض، وهـو مـا يشـر إىل أن النمـوذج املفـرتض له 

عـدد عوامـل أقل ممـا هـو عليه. 
القضيـة األساسـية إلجـراء التعديـالت هـي مـؤرشات التعديـل التي 

يمدنـا هبـا برنامـج LISREL وهـي عى النحـو اآليت:
اجلدول رقم )٦( مؤرشات التعديل لنموذج كوفامن ذي العاملني 

نقصان قيمة χ2اضافة املسار
Visual→ S120.000
Visual → S26.98

Memory→ V123.89
Memory→ V43.32

d3  →  d220.00
d3  →  d16.98
d6 →  d14.82

: Relationship وبإجراء هذه التعديالت يف ملف املدخالت يف خط
Relationships 
S1 = 1* Memory 
S2 S3 V1 V4 = Memory 
V1 = 1 * Visual 
V2 – V5 S1 S2 = Visual 
Set the error covariance between S2 and S3 free 
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 وبإجـراء التحليـل اتضـح حتسـن يف مـؤرشات حسـن املطابقـة عـى 
اآليت: النحـو 

 χ2 = 8.89 (df  = 14, p = 0.84), RMSEA = 0.00 (CI : 0.00 .0.40),
NNFI = 1.04, CFI = 1.00 GFI = 0.99, AGFI = 0.97, SRMR = 0.021

وعليه، فإن النموذج جيد املطابقة مع البيانات متاًما. 

وفيام يي نموذج CFA املعياري بمساراته:

نموذج CFA املعياري بمعامله لبطارية كوفامن 

ويف احللـول املعياريـة ال يعطـي الربنامـج قيمة اخلطأ املعيـاري، وأيًضا 
قيمـة T املقابلـة لـكل تشـبع، ولكـن يقـرتح أخـذ حمـك جيلفـورد لداللـة 

التشـبع لقبـول أو رفـض داللة التشـبع وهـي 0.3.
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٤ . ١٠ التحليـل العامـيل التوكيـدي ثنائـي الرتبـة أو 
الرتبة عـايل 

نمـوذج التحليـل العامي ثنائي الرتبة يشـر إىل تفسـر العوامل أحادية 
الرتبـة عـن طريق بنـاء عامـي عـايل الرتبة، ويطلـق عليـه التحليـل العامي 
اهلرمـي Hierarchical Factor Analysis، ويسـتخدم الختبـار نظريـة مـا، 
وهـذا األسـلوب التحليـي شـائع االسـتخدام يف بحـوث الـذكاء، وذلـك 
عندمـا تفرس القـدرات اخلاصة، مثـل: القـدرة اللغوية واحلسـابية واملكانية 
بعوامـل عليـا، مثل: الـذكاء العـام. ويسـتخدم هـذا اإلجراء عنـد التحقق 
مـن أحاديـة البعـد لبناء مكـون من أبعـاد فرعية متعـددة، فاألمثلة السـابقة 
هـي أمثلـة لتحليـل عامي أحـادي الرتبـة، ولكـن إذا فرست هـذه العوامل 
بعوامـل أخـرى عالية الرتبة، فإهنا تسـمى حتليـاًل عامليًّا من الدرجـة الثانية 
Inter-  أو ثنائـي الرتبـة، وفيـه توجـد عالقات بـني العوامـل أحادية الرتبـة

Correlations  وكل القواعـد املنطبقـة عـى التحليـل العامي أحـادي الرتبة 

تعمـم عـى التحليـل العامي ثنائـي الرتبة.

٤ . ١١ مثال تطبيقي لنموذج التحليل العاميل التوكيدي 
)Brownm, 2006 :يف( LISREL ثنائي الرتبة باستخدام
 حـاول الباحـث تقويـم البنيـة العامليـة السـتبانة أسـاليب املعايشـة، 
وهـي مكونـة مـن أربعـة أبعـاد: حـل املشـكالت، إعـادة البنـاء املعـريف، 
تعبـرات االنفعـاالت، الدعـم االجتامعي، وفيام يـي مراحل بنـاء النموذج 

منه: والتحقـق 
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أواًل: مرحلة ختصيص أو بناء النموذج )التصور النظري(
 كام يف الشكل اآليت:

نموذج CFA ثنائي الرتبة ألساليب املعايشة

يتكـون النمـوذج مـن أربعـة عوامـل أحاديـة الرتبـة؛ وكل عامل ممثل 
بثالثـة مـؤرشات، الحـظ أن األخطـاء الواقعة عـى املتغرات املقاسـة هي 
إبسـيلون )ε( وليسـت δ؛ وألن العوامـل أحاديـة الرتبـة يف التحليل العامي 
األحـادي الرتبـة هـي متغـرات مسـتقلة، بينـام يف التحليـل العامـي ثنائـي 
الرتبـة هـي متغـرات تابعـة، كـام ال توجـد ارتباطـات بـني هـذه العوامل، 
إنـام فرست العالقـات بينهام من خـالل العوامـل ثنائية الرتبـة وكل عاملني 
أحـادي الرتبـة مثـل حـل املشـكالت وإعـادة البنـاء املعـريف، ثـم تفسـر 
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تباينهـام مـن خـالل عامـل ثنائـي الرتبـة، وهـو اجلانـب املعـريف، وهكـذا 
بالنسـبة للعاملـني الدعم االجتامعـي والتعبـر االنفعايل، ثم تفسـر تباينهام 

مـن خالل عامـل ثنائـي الرتبـة وهـو اجلانـب االنفعايل.

ثانًيا: حتديد النموذج
إذا تعاملنـا مـع التحليـل العامـي أحـادي الرتبـة املعياريـة فقـط، فإن 

معاملـه يكـون عـى النحـو اآليت: 

12 تشـبع )جامـا( + 12 تبايـن خطـا )δ( + 6 ارتباطـات أو تغايرات 
بـني العوامـل + 4 تباينـات عوامـل = 34 معلاًم. 

ومعـامل التحليـل العامـي ثنائـي الرتبـة املعياريـة = 12 تشـبًعا ملتغـر 
مقـاس + 4 تشـبعات للعوامـل أحاديـة الرتبـة + 12 تبايـن خطـأ ملتغـر 
مقـاس + 4 تبايـن خطـأ عـى العوامـل أحاديـة الرتبـة + 2 تبايـن عوامـل 

ثنائيـة الرتبـة = 34 

إًذا عـدد معـامل النمـوذج = 34 وعـدد العنارص يف املصفوفـة= 78. إًذا 
التحديد. فـوق  النموذج 
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ثالًثا: تقدير النموذج
فيام يي ملف املدخالت للنموذج CFA ثنائي الرتبة الالمعياري:

Observed variables: p1 - p3 c1 - c3 e1 - e3 s1 - s3
 Correlation matrix:
 1.00
 0.78 1.00
 0.80 0.77 1.00
 0.56 0.51 0.48 1.00
 0.52 0.51 0.46 0.78 1.00
 0.59 0.51 0.51 0.80 0.79 1.00
 0.16 0.15 0.17 0.14 0.18 0.16 1.00
 0.19 0.13 0.18 0.14 0.16 0.16 0.81 1.00
 0.12 0.17 0.17 0.17 0.20 0.16 0.75 0.80 1.00
 0.16 0.13 0.17 0.15 0.16 0.18 0.56 0.52 0.50 1.00
 0.16 0.14 0.18 0.15 0.16 0.18 0.51 0.58 0.51 0.81 1.00
 0.16 0.15 0.14 0.16 0.16 0.14 0.52 0.57 0.52 0.80 0.79 1.00
  Sample size: 275
 Latent variables: pr co em su cog emo
 Relationships:
 p1 = 1 * pr
 p2 p3 = pr
 c1 = 1 * co
 c2 c3 = co
 e1 = 1 * em
 e2 e3 = em
 s1 = 1 * su
 s2 s3 = su
 pr co = cog
 em su = emo
Path diagram
 End of problem



218

التقديرات واملطابقة: وفيام يي تشبعات املفردات عى العوامل:
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)               
         LAMBDA-Y    
                  pr         co         em         su   
               --------   --------   --------   --------
       p1       1.00        - -        - -        - -
       p2       0.95        - -        - -        - -
                 (0.05)
                 20.14
       p3       0.96        - -        - -        - -
                 (0.05)
                 20.74
       c1        - -       1.00        - -        - -
       c2        - -       0.98        - -        - -
                             (0.05)
                             19.93
       c3        - -        1.02        - -        - -
                             (0.05)
                             21.08
       e1        - -        - -       1.00        - -
       e2        - -        - -       1.06        - -
                                        (0.05)
                                       21.35
       e3        - -        - -       0.98        - -
                                          (0.05)
                                          19.01
       s1        - -        - -        - -        1.00
       s2        - -        - -        - -        1.00
                                                     (0.05)
                                                     21.64
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       s3        - -        - -        - -         0.98
                                                      (0.05)
                                                      21.19
         GAMMA       
               cog        emo   
            --------   --------
       pr       0.74        - -
                (0.11)
                 6.92
       co       0.72        - -
                 (0.11)
                  6.89
       em        - -        0.72
                               (0.10)
                                6.97
       su        - -        0.73
                             (0.10)
                               6.99

 ويتضـح أن كل تشـبعات املـؤرشات عـى كل العوامـل أحاديـة الرتبة 
دالـة إحصائيًّـا، كام أن تشـبعات العوامل أحاديـة الرتبة عـى العوامل ثنائية 

الرتبـة دالـة إحصائيًّـا )cog و emo(؛ ألن قيمـة T زادت عن 1.96.

ثـم أعطـى الربنامـج نسـبة التبايـن املفـرس يف العوامـل أحاديـة الرتبة 
نتيجـة العوامـل ثنائيـة الرتبـة وهي عـى النحـو اآليت:

Squared Multiple Correlations for Structural Equations  

   pr         co           em         su
--------   --------   --------     --------
  0.66       0.67       0.68       0.66
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كام أعطى الربنامج تباين أخطاء القياس املرتبطة باملتغرات املقاسة:
THETA-EPS   

                  p1         p2             p3           c1           c2             c3   
                --------   --------     --------   --------    --------       -------
                0.17        0.25         0.23        0.21        0.24        0.18

              (0.03)      (0.03)       (0.03)     (0.03)      (0.03)     (0.03)

                6.51         8.54         8.03       7.80         8.33        7.00

         THETA-EPS   

                 e1         e2           e3               s1             s2            s3   
            --------   --------      --------    --------      --------       -------
                0.24       0.14        0.26         0.19         0.20        0.21

               (0.03)    (0.02)     (0.03)      (0.03)       (0.03)      (0.03)

                8.41       5.63        8.84         7.43         7.64         8.09

ويتضـح أهنـا كانـت أخطاء قيـاس صغـرة إىل حدٍّ ما؛ حيـث راوحت 
بـني 0.14 و0.25، وهـذا مفـاده أن املتغـرات املقاسـة متيـزت بثبـات 
مرتفـع، وانعكـس ذلـك يف مـؤرش مربـع معامـل االرتبـاط املتعـدد؛ حيث 

زادت مجيعهـا عـن 0.50 لـكل املـؤرشات.

وأعطى الربنامج مؤرشات حسن املطابقة وهي عى النحو اآليت:
Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 49

Minimum Fit Function Chi-Square = 82.70 (P = 0.0019)

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 79.85 (P 
=0.0035)

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 30.85

90 Percent Confidence Interval for NCP = (10.24 ; 59.36)
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Minimum Fit Function Value = 0.30

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.11

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.037 ; 0.22)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.048

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.028 ; 0.066)

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA > 0.05) = 0.55

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.50

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.43 ; 0.61)

ECVI for Saturated Model = 0.57

ECVI for Independence Model = 10.13

Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom 
= 2751.47

Independence AIC = 2775.47

Model AIC = 137.85

Saturated AIC = 156.00

Independence CAIC = 2830.87

Model CAIC = 271.73

Saturated CAIC = 516.11

Normed Fit Index (NFI) = 0.97

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.72

Comparative Fit Index (CFI) = 0.99

Incremental Fit Index (IFI) = 0.99

Relative Fit Index (RFI) = 0.96
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Critical N (CN) = 249.21

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.017

Standardized RMR = 0.017

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.95

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.93

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.60

ويتضـح أن قيمـة  χ2 دالـة إحصائيًّـا، وانخفض مـؤرش RMSEA عن 
0.06 وزادت قيـم مـؤرشات CFI, GFI, NNFI, NFI عـن 0.95 وهـذا 

يؤكد وجـود مطابقـة جيدة.
covariance Matrix of ETA and KSI        
                  pr           co         em         su        cog        emo   
            --------     --------   --------   --------   --------   --------
       pr       0.83
       co       0.54       0.79
       em     0.16       0.16       0.76
       su       0.16       0.16       0.53       0.81
      cog      0.74       0.72       0.22       0.22       1.00
      emo    0.22       0.22       0.72       0.73       0.30       1.00
         PHI         
                   cog        emo   
               --------   --------
      cog       1.00
      emo       0.30       1.00

كـام اتضـح وجـود ارتباطـات عاليـة بـني العوامل أحاديـة الرتبـة Pr  و
CO والعامـل ثنائـي الرتبـة Cog، وكذلـك بـني em و Su والعامـل ثنائـي 

مـع   Co، Pr بـني  منخفضـة  ارتباطـات  معامـالت  emo، وكذلـك  الرتبـة 
emo، وبـني Su، em مـع Cog وهـذا يـدل عـى وجـود صـدق متييـزي عاٍل 
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للبنـاء، واتضـح ذلـك يف قيـم معامـالت ارتباطـات؛ حيث كانت متوسـطة 
بـني العاملـني ثنائـي الرتبـة 0.30 وهذا معامـل االرتباط يعطـي داللة عى 
وجـود عوامـل عاليـة من الدرجـة الثالثـة؛ بمعنـى أن العاملني ثنائـي الرتبة 
em، Cog يمكـن أن يفـرس تباينهام عـن طريق عامل عام مـن الدرجة الثالثة.

وفيام يي نموذج CFA ثنائي الرتبة بمعامله: 

واتضـح أن مـؤرشات التعديـل أمدتنـا ببعـض التعديـالت إلجرائهـا 
للحصـول عـى مطابقـة أفضـل، وذلـك حتـى تكـون قيمـة χ2   غـر دالـة 
إحصائيًّـا، ولكـن هـذه التعديالت هي إضافـة عالقات بني أخطـاء القياس 
الواقعـة عـى املتغـرات املقاسـة، وإضافتهـا ال تضيـف جديـًدا يف تفسـر 
النمـوذج، وأنـه يـرى أنه ال داعـي إلضافتهـا إىل النموذج حتـى لو أحدثت 

املطابقة.  حتسـنًا يف 



الفصل اخلامس

نمذجة املعادلة البنائية االستكشافية
 Exploratory Structural Equation Modeling

 )ESEM)



227

٥ . نمذجة املعادلة البنائية االستكشافية
 Exploratory Structural Equation Modeling

)ESEM)

٥ . ١ متهيـــــد
يتنـاول هـذا الفصـل إسـرتاتيجية حتليليـة جديـدة يف جمـال التحقـق 
مـن مصداقيـة املقاييـس، جتمـع بني مميـزات التحليـل العامي االستكشـايف 
والتحليـل العامـي التوكيـدي، وهـي إسـرتاتيجية نمذجـة املعادلـة البنائية 
االستكشـافية، وجيـري عـرض مفهومهـا وحتليلهـا يف ضـوء مثـال تطبيقي 

 .MPLUS ملقيـاس توجهـات اهلـدف أو اإلنجـاز باسـتخدام برنامـج
وتارخييًّـا، اعتمد الباحثون عى أسـلوب التحليل العامي االستكشـايف يف 
اكتشـاف البنية العامليـة أو الداخلية للمفاهيم النفسـية خاصـة متعددة األبعاد 
  Marsh, Liem، Martin, Morin, & Nagengast, 2011; Marsh, Muthen,)

Asparouhov, Pudtke, Robitzsch, Morin, & Trautwein, 2009)، وهـو 

أسـلوب إحصائـي متـدرج، ويسـتخدم يف املواقـف التـي هيدف فيهـا الباحث 
إىل اكتشـاف أو اشـتقاق العوامـل التـي حتكـم مفهـوم أو ظاهـرة مـا عندما ال 
توجـد رؤيـة واضحـة أو فـروض مسـبقة ترشـدنا إىل طبيعـة البنـاء، بالتايل ال 

.)Brown, 2006( يتـم وضـع قيود عى تشـبعات املفـردات عـى العوامـل
 وتوجـد بعـض املحـددات ألسـلوب EFA؛ أمههـا تشـبع املفـردات 
 Brown, 2006;( يكـون عـى كل العوامل مـن دون وجـود منطقيـة نظريـة
Marsh et al., 2011( وال يسـمح بتصحيـح الدرجـات مـن أخطاء القياس 

أو األخطـاء املعياريـة)Myers, 2013(  وال يسـمح بتقديـر التكافـؤ العامي 
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أو الثبـات العامـي Factorial Invariance  للبنـاء عرب جمموعـات خمتلفة أو 
 Asparouhov & Muthen,  2009; Marsh et al.,( فـرتات زمنيـة خمتلفـة
2011 ,2009(، وكذلـك ال يسـمح بتضمـني املحتـوى املعـريف يف النمـوذج 

العامـي )Myers, 2013(، وال يمدنـا باملـؤرشات التـي تـدل عـى مـدى 
مطابقـة النمـوذج للبيانـات )Marsh et al., 2009, 2011(، وكذلـك قـد 
ختتلـف نتائـج EFA باختـالف طرائـق التدويـر سـواء مائلـة أو متعامـدة، 

وأيًضـا باختـالف طرائـق التقديـر املختلفة. 
ونتيجة هلـذه املحددات طـور Joreskog (1969) إسـرتاتيجية التحليل 
العامـي التوكيـدي، وهـي إسـرتاتيجية هتدف إىل تأكيـد بناء حمـدد العوامل 
يف ضـوء نظريـة مسـبقة أو تأكيـد بنـاء تـم اشـتقاقه مـن التحليـل العامـي 
االستكشـايف، وفيـه تكـون كل مفـردة )مـؤرش( حـرة التشـبع عـى العامل 
املحـدد هلـا ومقيدة عـى العوامل األخـرى، ويف هـذه احلالة يوصـف البناء 

بالبسـيط. العامي 
 ،)SEM( نمـوذج القياس لنمذجة املعادلـة البنائية CFA ويعـد نموذج
وغيـاب النظريـة عـن اسـتخدام )CFA( حيولـه مـن املدخـل التوكيدي إىل 
املدخـل االستكشـايف، وذلك عندما تكـون املطابقة ضعيفـة أو غر مقبولة، 
وهنـا يلجـأ الباحث إىل اسـتخدام إسـرتاتيجية التعديـل البعـدي للنموذج 
كانـت  وإن  حتـى  للنمـوذج  أفضـل  مطابقـة  عـى  احلصـول  يتـم  حتـى 
هـذه التعديـالت تتـم يف ضـوء أسـس إحصائيـة مـن دون تربيـر نظـري 
 Post-hoc إلضافتهـا يف النمـوذج، وهـذا الكشـف أو االكتشـاف البعـدي
Exploration للنمـوذج جيعـل مـن األنسـب اسـتخدام أسـلوب التحليـل 

العامـي االستكشـايف وليـس التوكيـدي.

واهتـم الباحثـون يف اآلونـة األخـرة باسـتخدام CFA اعتقـاًدا منهـم 
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أن إسـرتاتيجية التحليـل العامـي االستكشـايف مل تعـد مناسـبة أو مقبولـة 
)Marsh et al., 2009( ، وهـذا عـزز االعتقـاد اخلطـأ أن حتليـل النمـوذج 
باسـتخدام CFA يتفـوق عـى حتليلـه باسـتخدام EFA؛ حيث يقـدر مطابقة 
النمـوذج، ويظهـر أخطـاء القياس، ويفحـص التكافـؤ أو الثبـات العامي، 
ويقـدر حتليـل النمـوذج ثنائـي العامـل Bifactor والنـامذج عاليـة الرتبـة، 
 ،)Asparouhov & Muthen, 2009( EFA وهـذا غـر متـاح إلسـرتاتيجية
ولكـن يبـدو أن إسـرتاتيجية التحليـل باسـتخدام CFA تعـاين مـن حمـدد 
أسـايس هي مسـلمة القيـود عى تشـبعات املفـردات بالعوامـل، ويبدو هذا 
غـر مناسـب لدراسـة طبيعـة األبنيـة النفسـية  والسـلوكية؛ حيـث يمكـن 
ملفـردة أن تتشـبع عـى أكثـر مـن عامـل، وهذا يتناسـب مـع واقعهـا نتيجة 
 EFA االرتباطـات الداخليـة بـني أبعادهـا، وهذا يمكـن حتقيقه من خـالل
وليـس Marsh et al., 2009, 2011( CFA(، وأقـر كثـر مـن املتخصصـني 
بـأن بنيـة املقاييـس النفسـية تكـون حمـددة ومعرفـة مـن خـالل اسـتخدام 
EFA، ولكنهـا غـر ذلـك باسـتخدام Marsh et al., 2009(  CFA(، وهـذا 

التعـارض بـني نتائـج  EFA و CFA واضـح يف جمال الشـخصية؛ حيث تبني 
أن التحليـل العامـي االستكشـايف أظهـر مالءمـة ومناسـبة أو احلصول عى 
البنيـة العامليـة املفرتضـة لنمـوذج العوامـل اخلمسـة الكربى للشـخصية، 
يف حـني أعطـى التحليـل العامـي التوكيـدي عـدم مطابقة هلـذا النموذج يف 
 Borkenau & Ostendorf,( ضـوء حتليـل مفرداته، وهـذا مـا توصـل إليـه
 1990; Vassend & Skrondal, 1997 ;McCrae, Zonderman, Costa,

 McCrae et al. (1996) وهـذا مـا دعـي ، )Bond, & Paunonen, 1996

إىل القـول بعدم مناسـبة أسـلوب التحليـل العامـي التوكيـدي للتحقق من 
 Marsh, Hau, & Grayson البنيـة العاملية للشـخصية، وهذا ما أشـار إليـه
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(2005)  بـأن مطابقـة نمـوذج التحليـل العامـي التوكيدي تكـون مقيدة أو 

غر مناسـبة عندمـا تطبق مقاييس متعـددة العوامل )األبعاد(، وأشـاروا إىل 
  CFI, RNI, TLI > 0.90 أنـه مـن املسـتحيل احلصول عـى مطابقـة مناسـبة
RMSEA > 0.05  ملقاييـس متعـددة األبعـاد وحمـددة حتديـًدا جيـًدا، عندما 

يتـم حتليلهـا عـى مسـتوى املفـردات للمقاييـس، خاصـة عندما يتـم متثيل 
العامـل بعـدد مـن املفـردات عى األقـل مـن 5 إىل 10.

القيـود  مبـدأ  إىل  التعـارض  هـذا  واإلحصائيـون  اخلـرباء  وأعـزى   
املفروضـة يف نمـوذج CFA؛ حيـث يتـم حتديـد تشـبع املفـردة عـى عامـل 
وحيـد، بينـام يتـم تثبيـت تشـبعها عـى بقيـة العوامـل عنـد الصفـر، وهـذا 
يـؤدي  وهـذا  تسـاوي صفـًرا،  للمفـردات  الثانويـة  التشـبعات  أن  يعنـي 
إىل تقديـرات متحيـزة لتقديـرات املعـامل بـام فيهـا مـؤرشات املطابقـة للبنية 
 Aspourahov & Muthen, 2009; Marsh et al.,( للمقيـاس   العامليـة 
Myers, 2013 ;2011 ( ، وتشـبع املفـردة عـى عامـل وحيـد يف املفاهيـم 

النفسـية تكـون غـر جمديـة عـى اإلطـالق يف حالـة التعامـل مـع املفاهيـم 
. )McCrae et al., 1996( النفسـية ذات الطبيعـة التفاعلية، وهـذا ما أكـده

٥ . ٢ نمذجة املعادلة البنائية االستكشافية
االستكشـايف  العامـي  التحليـل  نتائـج  بـني  التعـارض  ونتيجـة هلـذا 
 Marsh et al. و  Aspourahov & Muthen  (2009) والتوكيـدي، اقـرتح
 Exploratory (2009) إسـرتاتيجية نمذجـة املعادلـة البنائيـة االستكشـافية

حتليليـة  إسـرتاتيجية  وهـي    Structural Equation Modeling (ESEM)

تسـعى إىل التكامـل بـني مميـزات EFA ومميـزات CFA مًعا يف حتليـل واحد 
 Myers ويرى ،CFA و EFA متـالزم، وبالتـايل تتغلب عى حمددات كل مـن
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(2013) أهنـا إسـرتاتيجية تسـتخدم لتشـر إىل كل مـن ESEM ، CFA مًعـا.

بكلـامت أخرى، هي إجـراء التحليل العامي االستكشـايف؛ حيث حرية 
 )EFA التشـبع للمفردات وإجـراء التدوير سـواء املائل أو املتعامـد )مميزات
يف إطـار نمذجـة املعادلـة البنائيـة؛ حيـث تسـمح بتقديـر مـؤرشات املطابقة 
واألخطـاء املعياريـة ومسـتوى الداللـة اإلحصائية للتشـبعات )يتـم جتاهل 
حمـك 0.30 للقبـول بتشـبع املفـردة( واملقارنـة بـني نـامذج بديلـة وتقديـر 
الثبـات العامـي للبنـاء وحتليـل البواقـي ومـؤرشات الصـدق  التكافـؤ أو 
التمييـزي والتقـاريب )Marsh etal ., 2009, 2011(، كـام تسـمح بدراسـة 
التأثـرات السـببية بـني املتغـرات الكامنـة املسـتقلة )العوامـل( واملتغرات 
الكامنـة التابعـة يف إطـار SEM، وعـى ذلـك فإنـه باسـتخدام إسـرتاتيجية 
 ،CFA يتـم التعامـل مـع مدخـل إحصائـي أقـل قيـوًدا من مدخـل ESEM

وهـذا يفضل اسـتخدامه يف جمـال املنهجيـة البحثيـة )Myers، 2013(، وهذا 
يعنـي أن إسـرتاتيجية ESEM هـي ذات طبيعـة استكشـافية توكيديـة مًعـا، 
وليسـت فقـط توكيدية، وذلـك بجعل املؤرشات حرة التشـبع عـى العوامل 
املحـددة مسـبًقا، وهـذا يفـرتض وجـود تشـبعات ثانويـة للمفـردات عـى 
العوامـل. كـام أن دراسـة الصـدق البنائـي باسـتخدام ESEM خاصـة عـى 
مسـتوى املفـردات تقلـل مـن أخطـاء ختصيـص النمـوذج )سـوء التحديـد 
 .)Aspourhov & Muthen, 2009( مقارنـة باملدخـل التوكيـدي )للنمـوذج

 ESEM أكثر قيوًدا وأكثر بسـاطة من نموذج CFA ودائـاًم يكون نموذج
 CFA األقـل قيـوًدا واألكثـر تعقيـًدا. ونتيجـة القيـود املفروضة عى نمـوذج
بتثبيـت التشـبعات الثانويـة عنـد الصفـر، ينشـأ عنه سـوء حتديـد للنموذج، 
  Upwardly or downwardly ويـؤدي هذا إىل حـدوث حتيز إجيايب أو سـلبي
يوجـد  حيـث    )Marsh et al., 2009; Myers, 2013( املعـامل  لتقديـرات 
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تضخـم للعالقـات بـني العوامل، وهـو ما يـؤدي إىل ظهور قضيـة التالزمية 
اخلطيـة، وهذا يسـبب تشـويه ملعامالت االنحـدار هلذه العوامـل يف عالقتها 
بعوامـل أو بمتغرات أخـرى)Marsh et al., 2011( ، واالرتباطات املرتفعة 
بـني العوامـل يف حتليـل CFA تفـوق نظرهتـا بـني املجمـوع الـكي لألبعاد، 
وهـذا بـدوره يقلـل مـن الصـدق التمييـزي )االرتباطـات املنخفضـة بـني 

.)Marsh et al.,  2011(للبناء متعـدد األبعـاد )األبعـاد

واعتمـد كثر مـن الدراسـات حديًثا عى إسـرتاتيجية نمذجـة املعادلة 
البنائيـة االستكشـافية؛ للتحقـق مـن الصـدق العامـي أو البنيـة الداخليـة 
مـن  للتحقـق  Marsh et al. (2009)؛  فاسـتخدمها  النفسـية  للمقاييـس 
مصداقيـة بنيـة مقيـاس تقويـم الطـالب للعمليـة التعليميـة أو التدريسـية 
التحقـق مـن مصداقيـة نمـوذج  Marsh et al. (2011)  يف  واسـتخدامها 
دراسـة  يف   Myers (2013) عليهـا  واعتمـد  مًعـا،  واالندمـاج  الدافعيـة 

اخلصائـص السـيكرومرتية ملقاييـس يف جمـال علـم النفـس الريـايض. 

وكل هذه الدراسات توصلت إىل عدة نتائج هي )عامر، 2014(:  
.CFA  أكثر مطابقة من نموذج  ESEM ـ نموذج

   CFA. أقل من نظرهتا يف ضوء ESMS ـ العالقة بني العوامل يف ضوء
 .CFA أقل من نظرهتا يف ESMS ـ حجم تشبعات املفردات بالعوامل لنموذج

 CFA. أكثر متايًزا من نظره يف ضوء ESMS ـ البناء يف ضوء

واسـتخدام التحليـل العامي التوكيدي غر مناسـب لدراسـة مثل هذه 
األبنيـة النفسـية متعـددة األبعـاد ذات الطبيعـة التفاعليـة االرتباطيـة، وهو 
مـا جيعـل اسـتخدام ESMS أكثر مرونـة يف تقويـم البنية العامليـة للمفاهيم 
النفسـية، التـي ال تتحقـق مصداقيتهـا يف إطار حتليلهـا باسـتخدام التحليل 
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العامـي التوكيـدي، وأيًضا باسـتخدام التحليل العامي االستكشـايف، وهذا 
. )Marsh et al., 2011( مـا أكـده

MPLUS يف برنامج ESEM ٥. ٣ مثال تطبيقي لتنفيذ
االستكشـافية  البنائيـة  املعادلـة  نمذجـة  إسـرتاتيجية  مقارنـة  متـت 
والتحليـل العامـي التوكيـدي لدراسـة البنيـة الداخليـة أو البنيـة العامليـة 
 Elliot & لــ     Achievement Goal Scale اإلنجـاز   أهـداف  ملقيـاس 

 .McGregor(2001)

النظريـة وضعـوا توجهـات  املنظريـن األوائـل هلـذه  أن  نعلـم  وكـام 
وأهـداف اإلنجاز)الدافعيـة( يف إطـار ثنائـي؛ حيـث يتكون مـن نوعني من 
األهـداف، هي: أهـداف التمكن أو اإلتقان أو التعلم أو املهمة، وهي تشـر 
إىل أن املتعلـم يسـعى إىل زيـادة كفايتـه وحماولـة اكتسـاب معـارف جديـدة 
وإتقاهنـا. وأهـداف األداء وفيهـا يسـعى الفـرد إىل إظهار كفايته الكتسـاب 
أحـكام إجيابيـة مـن اآلخريـن وإظهـار تفوقه عليهـم وليس هبـدف اإلتقان 

 )Deweck&  Leggett,1988 (.  أو الفهـم

ووضـع املنظرين هـذه التوجهات يف إطار ثالثـي Trichotomous األبعاد؛ 
وهـي أهداف التمكن وتم تقسـيم أهداف األداء إىل مكونـني مها: أهداف أداء ـ 
إقدام   Performance – approach goals  وفيها يسـعى الفرد إىل إظهار قدراته 
 Performance – وكفايتـه مقارنـة باآلخريـن، والثـاين أهـداف أداء- إحجـام
avoidance goals، وفيهـا يسـعى الفـرد إىل جتنـب األحكام السـلبية عن قدرته 

حتـى ال يبـدو وكأنه ال يعرف شـيًئا، وقـد ثبتـت مصداقية هذا اإلطـار الثالثي 
 Elliot( للنظريـة مـن خـالل التحليل العامـي االستكشـايف والتوكيدي عى يـد

Church,1997; Middleton & Midgley,1997&(، )عامـر، 2005(. 
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  2x2 إطـاًرا رباعيًّـا ، Elliot & McGregor (2001) وحديًثـا، اقـرتح
لتوجهـات أهـداف اإلنجاز؛ إضافة إىل تقسـيم أهداف التمكـن إىل مكونني، 
مهـا: أهداف اإلتقان ـ إقـدام Mastery approach goals  وهي كام يف اإلطار 
الثالثـي، وأهـداف اإلتقـان ـ إحجـام Mastery – avoidance goals  وهي 
تشـر إىل حماولـة جتنـب الفشـل، وبـذل املزيد مـن اجلهـد وحماولـة تعويض 
نقـص قدراتـه أو مهارتـه، وجياهد الفرد مـن أجل جتنب سـوء الفهم للمقرر 
وعـدم نسـيان ما تعلمـه، وأكـدوا أن التالميذ األكثـر إتقاًنا هم مثـال لتوجه 

أهداف متكـن ـ إحجام.

وفيام يي عرض نموذجي ESEM و CFA  ملقياس أهداف اإلنجاز:

 نموذج التحليل العاميل التوكيدي يف مقابل نموذج املعادلة البنائية 
االستكشافية ألبعاد أهداف اإلنجاز أو دافعيته.
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يف الشـكل السـابق ختـرج مسـارات مـن كل مكـون مـن املكونـات 
 ،M.apاألربعـة إىل مجيـع املفـردات االثنتي عرة، كـام هو احلال مـع مكون

ولكـن مل يتـم تضمينـه يف الشـكل، نظـًرا لتعقيد الشـكل. 

وتضمنـت العينـة 185 طالًبـا، وتـم التعامـل مـع البيانـات الغائبـة 
بإسـرتاتيجية list- wise  فأصبحـت العينـة النهائيـة 178 ) عامر، 2014(.

 Mplus 7 ( Muthen & برنامـج  باسـتخدام:  البيانـات  وتـم حتليـل 
(Muthen ، 1998 ،2012  وذلـك إلجـراء التحليـل العامـي التوكيـدي، 

وكذلـك نمذجـة املعادلـة البنائيـة االستكشـافية، وهـو الربنامـج الوحيـد 
الـذي يقـوم بإجراء نمذجـة املعادلـة البنائية االستكشـافية وهـذا غر متاح 

يف الربامـج األخـرى، مثـل: LISREL  و EQS و AMOS وغرهـا.

ويف هذا الربنامج جرى استخدام: 
ـ طريقة التقدير: تم التحقق من نموذجي التحليل العامي التوكيدي ونمذجة 
 WLSMV)  (Weighted( املعادلة البنائية االستكشافية باستخدام طريقة
طريقة  تسمى  التي    least squares mean and variance adjusted )

املربعات الدنيا املوزونة املناعية أو املصححة، وتستخدم عندما يتم التعامل 
مع بيانات رتبية أو تصنيفية رتبية، ومتدنا بأخطاء معيارية وتقديرات ومعامل 
الطريقة  Flora & Curran (2004) إىل أن هذه  مصححة ودقيقة، وأشار 
مثل: حجم عينة  الظروف،  الرتبية حتت خمتلف  البيانات  مع  تؤدى جيًدا 
من 100  إىل 1000  ودرجات خمتلفة من عدم االعتدالية ونامذج خمتلفة 

التعقيد. 

ـ طريقة التدوير: تم استخدام طريقة التدوير املائل Geomin  وهي الطريقة 
تسمح  وهي  أخرى،  طريقة  أي  له  حتدد  مل  إذا  الربنامج  يستخدمها  التي 
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بدراسة االرتباطات بني العوامل؛ وذلك ألن طرائق التدوير املتعامدة غر 
مناسبة يف دراسة املفاهيم النفسية عى أساس وجود ارتباطات داخلية بني 
أبعاد املفهوم )MacCullum, 1998(  ويرى كثر من اخلرباء أهنا الطريقة 

 . )Myers, 2013( املثى واألكثر استخداًما يف دراسة املفاهيم النفسية

ومؤرش     χ2 اآلتية:  املطابقة  مؤرشات  الربنامج  يعطي  املطابقة:  مؤرشات  ـ 
SRMR وكذلك  و   RMR و   RMSEA CFI ومؤرشات  NNFI  ومؤرش 

هو    Weighted Root Mean Square Residual ( WRMR) مؤرش 
Muthen (1998) ويمدنا بمؤرشات معاير  RMR لـ  مؤرش معدل ملؤرش 
ومؤرش    )AIC( مثل:    Information Criteria Indices املعلومات 
 Sample – Size Bayesian information criterion  ( BIC)  ومؤرش 

للمقارنة بني نامذج  adjusted BIC (ABIC) ، وهذه املؤرشات تستخدم 

متعددة، فالقيمة الدنيا هلا تشر إىل مطابقة أفضل ونموذج أكثر بساطة.

وبالنسـبة ملـؤرش WRMR إذا كانـت قيمتـه أكـرب مـن 1.00 تدل عى 
 Muthen & بالذكـر أن  مطابقـة جيـدة للنمـوذج )YU, 2002(، وجديـر 
Muthen (1998 - 2012 ) اعتمـد عـى املـؤرشات؛ ألهنـا ال تتأثـر بحجـم 

العينـة، وعى ذلـك فإن برنامـج Mplus ال يعطي مـؤرشات املطابقة NFI و 
.PGFI و PNFI ومـؤرشي البسـاطة AGFI و GFI
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CFA ٥ . ٤ حتليل مقياس توجهات أو دافعية اإلنجاز يف ضوء
:MPLUS وفيام يي مدخالت الربنامج

TITLE: this is an example of a CFA with
categorical factor indicators
DATA: FILE IS ex5.3.dat;
VARIABLE: NAMES ARE x1 - x12;
CATEGORICAL ARE x1 - x12;
analysis: estimator = wlsmv;
MODEL: f1  BY x1 x5 x9; f2 by x2 x6 x10; f3 by x3 x7 x11; f4 
by x4 x8 x12;
OUTPUT: MODINDICES;

وفيام يي خمرج الربنامج:
this is an example of a CFA with
Categorical factor indicators
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups                                                      1

Number of observations                             178)عدد املعامل(

Number of dependent variables                   12 )عدد املتغرات التابعة(
Number of independent variables                                  0

Number of continuous latent variables                     4 )عدد العوامل( 
Observed dependent variables
  Binary and ordered categorical (ordinal)
   X1          X2          X3          X4          X5          X6
   X7          X8          X9          X10         X11         X12
Continuous latent variables
   F1          F2          F3          F4
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Estimator                                                    WLSMV
Maximum number of iterations                   1000
Convergence criterion                                    0.500D-04
Maximum number of steepest descent iterations                   20
Parameterization                                             DELTA
Input data file(s)
  ex5.3.dat
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters                       63
Chi-Square Test of Model Fit
          Value                            216.868*
          Degrees of Freedom                    48
          P-Value                           0.0000
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
          Estimate                            0.141
          90 Percent C.I.                    0.122  0.160
          Probability RMSEA >= .05           0.000
CFI/TLI
          CFI                                0.864
          TLI                                0.813
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
          Value                           1307.906
          Degrees of Freedom                    66
          P-Value                           0.0000
WRMR (Weighted Root Mean Square Residual)
          Value                              1.307
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MODEL RESULTS
                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value
F1       BY
    X1                 1.000      0.000    999.000    999.000
    X5                 1.581      0.242      6.532      0.000
    X9                 1.653      0.260      6.357      0.000
F2       BY
    X2                 1.000      0.000    999.000    999.000
    X6                 0.993      0.070     14.173      0.000
    X10                0.532      0.085      6.268      0.000
 F3       BY
    X3                 1.000      0.000    999.000    999.000
    X7                 0.909      0.085     10.667      0.000
    X11                0.602      0.079      7.660      0.000
 F4       BY
    X4                 1.000      0.000    999.000    999.000
    X8                 1.592      0.220      7.223      0.000
    X12                1.414      0.171      8.284      0.000
 F2       WITH
    F1                 0.259      0.053      4.858      0.000
F3       WITH
    F1                 0.273      0.055      4.957      0.000
    F2                 0.568      0.044     12.965      0.000
 F4       WITH
    F1                 0.033      0.024      1.418      0.156
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    F2                 0.056      0.040      1.412      0.158
    F3                 0.151      0.044      3.437      0.001
R-SQUARE
    Observed                   Residual
    Variable        Estimate   Variance
    X1                 0.254      0.746
    X2                 0.621      0.379
    X3                 0.517      0.483
    X4                 0.315      0.685
    X5                 0.636      0.364
    X6                 0.612      0.388
    X7                 0.426      0.574
    X8                 0.797      0.203
    X9                 0.696      0.304
    X10                0.175      0.825
    X11                0.187      0.813
    X12                0.629      0.371
MODEL MODIFICATION INDICES
Minimum M.I. value for printing the modification index    10.000
                            M.I.     E.P.C.  Std E.P.C.  StdYX E.P.C.
BY Statements
F1       BY X4             43.947     0.721      0.364        0.364
F1       BY X12            10.807    -0.423     -0.213       -0.213
F2       BY X3             13.152     1.487      1.171        1.171
F2       BY X4             45.535     0.437      0.344        0.344
F2       BY X11            25.221    -1.596     -1.258       -1.258
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F3       BY X4             45.243     0.488      0.351        0.351
F3       BY X10            22.506     1.427      1.026        1.026
F4       BY X3             18.193    -0.653     -0.366       -0.366
F4       BY X10            37.420     0.616      0.345        0.345
F4       BY X11            25.414     0.599      0.336        0.336

فيام يي تشبعات املفردات بالعوامل:
CFA اجلدول رقم )٧( تشبعات املفردات والعالقات بني العوامل يف حتليل

متكن ـ إقدام املفردات
F1

أداء ـ إقدام 
F2

أداء ـ إحجام 
F3

متكن ـ  إحجام  
F4

R2

متكن ـ إقدام 
X11.000.25
X51.580.63
X91.650.70

أداء ـ إقدام
X21.000.62
X60.990.61
X100.530.18

أداء ـ إحجام
X31.000.51
X70.910.43
X110.600.19

متكن ـ إحجام 
X41.001.32
X81.590.80
X121.40.63
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العالقات بني العوامل
F2F2F2F2

F11.00

F2*0.261.00

F3*0.27*0.571.00

F40.030.06*0.151.00

يتضـح مـن اجلـدول السـابق أن كل التشـبعات دالـة إحصائيًّـا عنـد 
0.05، وأن االرتباطـات بـني العوامـل راوحـت مـن 0.03 بـني أهداف 
متكـنـ  إقـدام، وأداءـ  إحجـام إىل 0.57 بـني أهـداف أداءـ  إقـدام وأداءـ  
إحجـام، وأن ثبـات بعـض املفـردات )R2( كان منخفًضـا، مثـل: املفردات 

 .X4, X11, X10

 χ2 = (216.8 ، df = 48. p = 0.00) وكانت نتائج مؤرشات حسن املطابقة

 CFI = 0.86, RMSEA = 0.14, (90% CI  : 0.12 – 0.16), WRMR

NNFI = 0.81 ,1.307 =  وهـذا يـدل عـى أن اإلطـار الرباعـي لتوجهـات 

اإلنجـاز غـر مطابـق مـع البيانـات؛ حيـث زادت مـؤرشات املطابقـة عـن 
احلـدود املناسـبة هلا. 
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ESEM ٥ . ٥ حتليل مقياس توجهات اإلنجاز باستخدام
فيام يي مدخالت الربنامج: 

MPLUS VERSION 7
MUTHEN & MUTHEN
0910:26  2007/01/ AM
INPUT INSTRUCTIONS
  TITLE: this is an example of an exploratory
  factor analysis with categorical factor
  indicators using exploratory structural
  equation modeling (ESEM)
  DATA: FILE IS ex5.3.dat;
  VARIABLE: NAMES ARE x1 - x12;
  CATEGORICAL ARE x1 - x12;
  analysis: estimator = WLSMV;
  MODEL: f1 - f4 BY x1 - x12 (*1);
  OUTPUT: MODINDICES;

وفيام يي خمرج الربنامج:
this is an example of an exploratory
factor analysis with categorical factor
indicators using exploratory structural
equation modeling (ESEM)
SUMMARY OF ANALYSIS
Number of groups                                                 1
Number of observations                                         178
Number of dependent variables                                   12
Number of independent variables                                  0
Number of continuous latent variables                            4
Observed dependent variables
  Binary and ordered categorical (ordinal)
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   X1          X2          X3          X4          X5          X6
   X7          X8          X9          X10         X11         X12
Continuous latent variables
  EFA factors
  *1:   F1          F2          F3          F4
Estimator                                                    WLSMV
Rotation                                                    GEOMIN
Row standardization                                    CORRELATION
Type of rotation                                           OBLIQUE
Epsilon value                                               Varies
Maximum number of iterations                                  1000
Convergence criterion                                    0.500D-04
Maximum number of steepest descent iterations                   20
Optimization Specifications for the Exploratory Factor Analysis
Rotation Algorithm
  Number of random starts                                       30
  Maximum number of iterations                               10000
  Derivative convergence criterion                       0.100D-04
Parameterization                                             DELTA
Input data format  FREE
THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY
MODEL FIT INFORMATION
Number of Free Parameters                       87
Chi-Square Test of Model Fit
          Value                             52.790*
          Degrees of Freedom                    24
          P-Value                           0.0006
RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation)
          Estimate                           0.082
          90 Percent C.I.                    0.052  0.112
          Probability RMSEA >= .05           0.041
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CFI/TLI
          CFI                                0.977
          TLI                                0.936
Chi-Square Test of Model Fit for the Baseline Model
          Value                           1307.906
          Degrees of Freedom                    66
          P-Value                           0.0000
WRMR (Weighted Root Mean Square Residual)
          Value                              0.460
MODEL RESULTS
                                                    Two-Tailed
                    Estimate       S.E.  Est./S.E.    P-Value
 F1       BY
    X1                 0.523      0.148      3.529      0.000
    X2                 0.959      0.125      7.687      0.000
    X3                 0.415      0.111      3.739      0.000
    X4                 0.178      0.119      1.497      0.134
    X5                -0.017      0.054     -0.323      0.747
    X6                 0.242      0.127      1.905      0.057
    X7                 0.056      0.099      0.563      0.574
    X8                 0.075      0.066      1.131      0.258
    X9                 0.006      0.062      0.096      0.924
    X10                0.012      0.053      0.225      0.822
    X11               -0.041      0.103     -0.398      0.691
    X12               -0.079      0.095     -0.832      0.405
F2       BY
    X1                -0.047      0.073     -0.636      0.525
    X2                 0.048      0.051      0.943      0.346
    X3                 0.401      0.100      3.987      0.000
    X4                 0.147      0.128      1.149      0.251
    X5                 0.634      0.210      3.025      0.002
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    X6                 0.643      0.118      5.442      0.000
    X7                 0.680      0.105      6.494      0.000
    X8                -0.068      0.089     -0.761      0.447
    X9                 0.660      0.184      3.588      0.000
    X10                0.425      0.161      2.648      0.008
    X11                0.433      0.114      3.803      0.000
    X12                0.016      0.036      0.452      0.651
 F3       BY
    X1                 0.005      0.051      0.108      0.914
    X2                 0.014      0.052      0.278      0.781
    X3                -0.024      0.061     -0.393      0.694
    X4                 0.464      0.082      5.627      0.000
    X5                 0.020      0.051      0.404      0.686
    X6                -0.192      0.102     -1.876      0.061
    X7                 0.033      0.075      0.444      0.657
    X8                 0.841      0.068     12.441      0.000
    X9                -0.003      0.053     -0.053      0.958
    X10                0.189      0.128      1.475      0.140
    X11                0.293      0.107      2.737      0.006
    X12                0.884      0.070     12.635      0.000
 F4       BY
    X1                 0.371      0.150      2.473      0.013
    X2                -0.108      0.173     -0.622      0.534
    X3                 0.112      0.112      1.004      0.315
    X4                 0.109      0.113      0.959      0.337
    X5                 0.604      0.125      4.833      0.000
    X6                -0.017      0.057     -0.300      0.764
    X7                -0.120      0.104     -1.154      0.248
    X8                 0.029      0.050      0.578      0.563
    X9                 0.488      0.112      4.361      0.000
    X10               -0.336      0.108     -3.100      0.002
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    X11               -0.011      0.070     -0.158      0.874
    X12               -0.165      0.107     -1.533      0.125
 F2       WITH
    F1                 0.548      0.080      6.865      0.000
 F3       WITH
    F1                -0.084      0.092     -0.910      0.363
    F2                 0.242      0.106      2.277      0.023
 F4       WITH
    F1                 0.046      0.205      0.224      0.823
    F2                -0.037      0.273     -0.134      0.893
    F3                -0.079      0.109     -0.718      0.473
R-SQUARE(مربع معامل االرتباط)
    Observed                   Residual
    X1                 0.405      0.595
    X2                 0.974      0.026
    X3                 0.527      0.473
    X4                 0.321      0.679
    X5                 0.731      0.269
    X6                 0.628      0.372
    X7                 0.540      0.460
    X8                 0.671      0.329
    X9                 0.654      0.346
    X10                0.394      0.606
    X11                0.320      0.680
    X12                0.856      0.144

الحـظ أن مفـردات املقيـاس االثنتـي عـرة كلهـا تشـبعت بالعوامل 
األربعة.
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اجلدول رقم )٧(
ESEM تشبعات العوامل والعالقات بني املفردات يف حتليل

العامل العوامل واملفردات
العامل العامل الثايناألول

الثالث
العامل 
R2الرابع

متكن ـ إقدام
X1*0.52-0.050.01*0.370.41
X5-0.017*0.63-0.02*0.600.73
X90.006*0.66-0.0*0.490.65

أداء ـ إقدام
X2*0.950.040.01-0.110.97
X6*0.24*0.64-0.19-0.020.63
X100.012*0.420.18*-0.340.40

أداء ـ إحجام
X3*0.41*0.40-0.020.110.53
X70.06*0.68-0.03-0.120.54
X110.04*0.43*0.89-0.0110.32

متكن ـ إحجام
X40.170.15*0.460.110.32
X80.08-0.06*0.84-0.030.67
X12-0.080.02*0.88-0.160.86
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العالقات بني العوامل
F2F2F2F2

F11.00
F20.551.00
F3-0.080.2421.00
F40.05-0.04-0.081.00

يف املقابـل لنتائـج CFA نالحـظ وجود تشـبعات لـكل مفـردة بالعوامل 
األربعـة، بالتـايل تـم التخلـص من القيـود عـى املفـردات، واتضـح أن البناء 
العامـي باسـتخدام ESEM خمتلف عـن البناء العامي باسـتخدام CFA؛ حيث 
توجـد تشـبعات ثانويـة للمفـردات عـى العوامـل غـر املحـددة هلـا يف البناء 
املفـرتض، ووجـود التشـبعات الثانويـة أحـدث حتسـنًا واضًحـا يف مطابقـة 
  χ2 = (52.8, df = 24. p = 0.00), CFI = 0.97, RMSEA = النمـوذج؛ حيـث
WRMR= 0.46, NNFI= 0.94 ,(CI : 0.05, 0.11 %90) 0.082 وهـذا يـدل 

عـى مطابقـة جيـدة يف ضـوء مـؤرشات WRMR ، NNF، CFI  ومناسـبة يف 
RMSEA.مـؤرش ضوء 

واملتأمـل يف نتائج التحليل العامـي التوكيدي ونمذجـة املعادلة البنائية 
االستكشـافية يالحـظ أن تشـبعات املفـردات يف CFA أكـرب مـن نظرهتـا 
ESEM؛ حيـث زادت ثامنيـة تشـبعات عـن الواحـد الصحيـح، وراوحـت 

يف املـدى بـني 0.53 و1.59، بينـام راوحت تشـبعات نمـوذج ESEM يف 
 CFA املـدى بـني 0.00 و0.95، وأن معامـالت االرتباطات بـني عوامل
أكـرب مـن نظرهتـا لعوامـل ESEM، وبلـغ متوسـط معامـالت االرتباط يف 
 )R2( كام أن ثبات املفردات ،ESEM 0.17 يف حـني متوسـطها يف CFA 0.22

.ESEM أقـل بكثـر مـن ثباهتا يف حالـة CFA يف حالـة
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 CFA وعـى ذلـك، فـإن حتليـل أهـداف اإلنجـاز أو دافعيتـه يف ضـوء
أحـدث تضخـاًم للتشـبعات )حتيـًزا موجًبـا( وتضخـاًم ملعامـالت االرتباط 
ـا منخفًضـا( وكذلـك حتيـًزا موجًبا أو حتيـًزا سـالًبا ملؤرشات  )صدًقـا متييزيًّ
حسـن املطابقـة )سـوء مطابقـة(، وهـذه املحـددات تالشـت باسـتخدام 
  ( Asparouhov & Muthen, 2009; وهـذا يتفـق مـع ESEM إسـرتاتيجية
(Marsh et al., 2009, 2011; Myers, 2013، وعـى ذلـك، فإن بنية أهداف 

اإلنجـاز ليسـت هبـذا التحديد الصـارم للمفردات عـى األبعـاد، بل يوجد 
تداخـل بني مفـردات بعـض األبعاد وأبعـاد أخـرى )التشـبعات الثانوية(، 
ويبـدو هـذا أكثر مناسـبة وواقعية للمفاهيم النفسـية متعـددة األبعاد، وهذا 
يشـر إىل أن البنـاء العامـي البسـيط يف ضـوء CFA غر واقعي لدراسـة بنية 
أهـداف اإلنجـاز؛ حيث تثبـت التشـبعات الثانويـة عند الصفـر وهي ذات 

طبيعـة عامليـة معقدة.

 ،CFA عـى مطابقـة ESEM وكـام هـو واضح تفـوق مطابقـة نمـوذج
وأرجـع اخلـرباء هـذا إىل عـدم وجـود القيـود املفروضة عـى البنـاء العامي 
عنـد حتليلـه باسـتخدام ESEM مقارنة بالقيـود يف حالـة CFA؛ بمعنى آخر 

وجـود التشـبعات الثانويـة حـرة يف التحليـل أحدث هـذا التفوق. 

وكذلـك الصـدق التمييـزي ألهـداف اإلنجـاز يف حالـة CFI ضعيف 
مقارنـة بنمـوذج ESEM، وهـذا يعـود أيًضـا إىل أن املفـردات حرة التشـبع 
بـني  االرتبـاط  معامـالت  انخفـاض  إىل  يـؤدي  مـا  وهـو  العوامـل  عـى 

العوامـل، وجيعـل البنـاء بأبعـاده أكثـر متايـًزا )عامـر، 2014م(. 

والقضيـة يف إسـرتاتيجية نمذجـة املعادلـة البنائيـة االستكشـافية هـي 
 Geomin Mplus يتضمـن طريقـة  املسـتخدمة، فربنامـج  التدويـر  عمليـة 
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وهـي إحـدى طرائـق التدويـر املائـل، التـي حتـاول أن تضـع يف حسـباهنا 
تقليـل تعقيـد املتغـرات؛ بمعنـى احلصـول عـى تشـبع ثانـوي عـى األقل 
لـكل متغـر (Sass  & Schmitt, 2010)، ولكـن إذا اسـتخدمت طرائـق 
التدويـر املتعامـدة، يمكـن أن تعطـي حلـوالً عامليـة خمتلفـة بمـؤرشات 
املطابقـة نفسـها، وهـذا يعـود بنـا إىل قضيـة اختيار طرائـق التدويـر ومدى 
جدواهـا، وهـذه إشـكالية يف التحليل العامي االستكشـايف، ولكـن طرائق 
ـا يف حـدوث اختالف البنيـة العاملية، وهذا  التدويـر ال تـؤدي دوًرا جوهريًّ
مـا توصـل إليـه Sass & Schmitt (2010)، ويبقـى اختيـار طريقـة التدوير 
املثـى يف حتليـل نمـوذج ESEM سـؤاالً مفتوًحا حيتـاج إىل دراسـة وبحث، 
ولكـن Myers (2013)  يـرى أنـه إذا كان البنـاء حمـدًدا حتديـًدا جيـًدا، فـإن 

النتائـج ال ختتلـف باختـالف طرائـق التدويـر. 

وهـذا التفـوق لنمـوذج ESEM عى نمـوذج CFA، ال يعنـي أننا جيب 
أن نسـتبدل إسـرتاتيجية نمذجة املعادلة البنائية االستكشـافية بإسـرتاتيجية 
التحليـل العامـي التوكيـدي، فكالمهـا رضوري يف تقويـم صـدق املفاهيم 
النفسـية، ولكـن احللـول العامليـة لــ ESEM أفضـل مـن احللـول الناجتـة 
عـن CFA، ولكـن إذا كانـت البنيـة الداخليـة للمفاهيم النفسـية غر حمددة 
حتديـًدا جيـًدا يفضـل اسـتخدام ESEM، وإذا كانت حمددة حتديـًدا واضًحا 
CFA، وكذلـك عندمـا تكـون  يف نظريـة حمـددة سـلًفا يفضـل اسـتخدام 
احللـول العامليـة لإلسـرتاتيجيتني متشـاهبة يفضل اسـتخدام  CFA )عامر، 

.)2014b

وبنظـرة أكثر تعمًقـا، فإنه يمكن اسـتخدام إسـرتاتيجية CFA بوصفها 
إجـراء استكشـافيًّا، وذلـك بإجـراء التعديـالت التـي تعطيهـا كل برامـج 
وهـذه    AMOS, EQS, LISREL, MPLUS مثـل:  البنائيـة،  املعادلـة 
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التعديـالت جتعـل وجود تشـبعات ثانويـة حرة عـى العوامل غـر املحددة 
هلـا، وهـذا يقـرتب مـن إسـرتاتيجية ESEM، والسـؤال املطروح للدراسـة 
 ESEM مقارنة بنمـوذج CFA هـو مـا فاعلية إضافـة التعديالت يف نمـوذج
هـل تعطيان التشـبعات الثانوية نفسـها ومـا منطقيتها وتفسـرها النظري يف 
بنيـة املفهـوم؛ بمعنـى أهيـام أكثر قابليـة للمعنـى والتفسـر، وأيًضـا أي من 

النموذجـني أكثـر مطابقـة مـع البيانات؟

البنـاء  نفـس  إعطـاء  يتـم  أنـه  هـي  متوقعـة  مرحليـة  إجابـة  هنـاك 
بالعوامـل، ولكـن سـتختلف التشـبعات الثانويـة يف حجمهـا وطبيعتهـا، 
وكذلـك سـتختلف املطابقـة، ولكن مـا األقرب للتفسـر املنطقـي يف ضوء 

طبيعـة البنـاء هـل نمـوذج CFA املعـدل أم نمـوذج ESEM؟

هذا السؤل مرتوك للبحث والدراسة.  

وأخـًرا قـدم معـد هـذا الكتـاب إسـرتاتيجية منهجية جديـدة يف جمال 
التحقق من مصداقية األبنية النفسـية وهي »النمذجة البنائية االستكشـافية« 
التـي تسـعى إىل إجيـاد توافـق بني التحليـل العامـي االستكشـايف والتحليل 

العامـي التوكيدي.



الفصل السادس 

التحليل العاميل التوكيدي متعدد املستويات 
)MCFA(
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٦ . التحليل العاميل التوكيدي متعدد املستويات 
Multilevel Confirmatory Factor Analysis (MCFA)

٦ . ١ متهيــــــد
يتنـاول هـذا الفصل أحـد تطبيقـات نمذجة املعادلـة البنائيـة املتقدمة، 
الـذي يتناسـب مع طبيعـة البيانـات املتولدة من تصميـامت املعاينـة الطبقية 
والبيانـات متعـددة املسـتويات وهو التحليـل التوكيدي متعدد املسـتويات. 
كـام يبـنيِّ الفصل مفهـوم البيانـات متعددة املسـتويات ومفهوم إسـرتاتيجية 
هـذه  إلجـراء   Muthen ومدخـل  املسـتويات  متعـدد  العامـي  التحليـل 
اإلسـرتاتيجية، وخطـوات تنفيـذ هـذا األسـلوب ملقيـاس تقدير الـذات لـ 

MPLUS. يف برنامـج Rosenberg )1965) 

األبعـاد  متعـددة  رؤيـة  إطـار  يف  اإلنسـانية  السـلوكيات  إىل  ينظـر    
واملسـتويات، فالسـلوك اإلنسـاين يتأثـر بالعوامـل املختلفـة يف الواقـع الـذي 
يتضمنه. وُينظر دائاًم إىل متغرات السـلوك اإلنسـاين يف التحليالت اإلحصائية 
يف ضـوء اسـتجابات )درجـات( األفـراد دون النظـر إىل طبيعـة بنيـة املجتمع 
الـذي ينتمـي إليـه األفـراد. ففي الـرتاث النفي الرتبـوي عند دراسـة ظاهرة 
مـا يتـم انتقـاء أفـراد العينة مـن مـدارس، ومن املـدارس يتـم انتقـاء فصول، 
ومـن الفصـول يتم انتقـاء التالميـذ، ويطلق عـى هـذه النوعية مـن البيانات، 
البيانـات ذات البنيـة اهلرميـة Hierarchical Structure Data، واهلرميـة تعني 
أن الوحـدات يف املسـتوى األدنـى )التالميـذ( متولـدة من وحدات املسـتوى 
األعـى )املـدارس(، وهي تنشـأ أو تتولد مـن تصميامت املعاينـة املعقدة، مثل: 
العينـة الطبقيـة؛ حيـث يتـم انتقـاء أفـراد العينـة مـن طبقـات أو جمموعـات 
فرعيـة خمتلفـة، مثـل الـدول، أو مـن مناطق خمتلفة حسـب نوعية املـدارس أو 

الفصـول وغرهـا. ويمكـن متثيـل ذلـك من خـالل اآليت:
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تلميذ

فصل

مدرسة

إدارة

حمافظة

مثال لبيانات ذات طبيعة هرمية

واألفـراد داخـل هـذه التجمعـات Clusters  هلـم خصائص مشـرتكة 
)عـاداتـ  قيـمـ  تربية...إلـخ(. وبطبيعـة احلـال يتأثـر األفـراد داخـل هذه 
إليهـا،  ينتمـون  التـي  أو املجموعـات بخصائـص املجموعـة  التجمعـات 
وبالتـايل ففـي ظـل هذه الظـروف فإن مسـلمة املعاينـة العشـوائية أصبحت 
صعبـة املنال.(Rosenberg, 2009; Hox, 2010)  وهلذه النوعية من البيانات 
 Multilevel  حتليـالت إحصائية يطلـق عليها حتليالت متعـددة املسـتويات
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analyses . وهـذه التحليالت ازداد اسـتخدامها يف البحـث الرتبوي لتعدد 

مصـادر التبايـن؛ فمنهـا مـا هـو مرتبـط بالتلميـذ أو بالفصل أو باملدرسـة، 
واسـتخدامها يضيـف سـؤااًل جديـًدا غر مطـروح يف أسـاليب التحليالت 
اإلحصائيـة التقليديـة، وهـو مـا سـلوك املتغـرات أو األبنيـة عى مسـتوى 
 Rosenberg,) )األفـراد( وكذلـك عـى املسـتويات العليـا )املجموعـات(
Kline,  2016 ;2009). وعـى ذلـك، فـإن البيانـات اهلرميـة تفـرس يف ضوء 

أو  املجموعـات  داخـل  عليهـا  ويطلـق  األفـراد  بيانـات  مهـا:  مسـتويني؛ 
 (Micro level) أو بيانات عى املسـتوى األول  Within Group  التجمعات
level one ، وبيانـات بني املجموعـات أو التجمعات  Between Group أو 

  .(Macro level) level Two بيانـات عى املسـتوى الثـاين

ـا، حُتلـل البيانـات اهلرمية إما عن طريق اسـتخدام اسـتجابات  وتقليديًّ
األفـراد غـر التجميعيـة )اخلـام(Disaggregating  )املسـتوى األدنـى أو 
األول( دون إعطـاء اهتـامم أو جتاهـل  لطبيعـة البناء عى املسـتوى األعى أو 
بالتعامـل مـع البيانـات التجميعية )مثاًل املتوسـطات( عى املسـتوى األعى 
أن    WU(2009) ويـرى   .Aggregating Data املجموعـات   مسـتوى  أو 
كالًّ مـن املدخلـني يعـاين من حمـددات؛ فاملدخل غـر التجميعـي )درجات 
األفـراد( تكـون فيـه درجـات األفـراد غـر مسـتقلة، وهـذا حيطم مسـلمة 
املعاينـة العشـوائية واالسـتقاللية، وهذا متطلب رضوري ملعظم األسـاليب 
اإلحصائيـة التقليديـة، مثـل: حتليـل االنحـدار وحتليـل التبايـن وغرمهـا، 

وهـذا بـدوره يـؤدي إىل اسـتنتاجات غـر صحيحة.
أمـا املدخـل التجميعـي )املجموعـات( فهـو يقلـل حجـم العينـة عى 
أسـاس أنـه يتـم التعبر عن درجـة كل فرد بمتوسـط املجموعة التـي ينتمي 
إليهـا، وأيًضـا يقلـل من تباينـات درجات األفـراد عى مسـتوى املجموعة؛ 
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حيـث يعرب عـن درجـة الفـرد بمتوسـط املسـتويات )املجموعـات(  العليا 
 .(Kaplan & Elliot, 1997)

وأكد  Marsh (1983) أن استخدام متوسطات استجابات املجموعات 
هـي أكثـر مناسـبة يف التحليـالت اإلحصائيـة للمفاهيم اإلنسـانية، وأن أي 
نتائـج قائمـة عـى اسـتجابات األفـراد بوصفهـا وحـدة حتليـل جيـب أيًضا 

تناوهلـا عى مسـتوى املجموعـات أو الفئات.
 وحُتلـل بنيـة املفاهيم النفسـية ذات البيانـات اهلرمية باسـتخدام حتليل 
عامـي توكيـدي تقليدي الـذي هيـدف إىل تأكيد طبيعـة بناء حمـدد بمفرداته 
وعواملـه، وهـذا يـؤدي إىل تقديـرات غـر دقيقـة ملعـامل النمـوذج، فيعطي 
تضخـاًم لتشـبعات العوامـل ويقلـص األخطـاء املعياريـة وأحياًنـا يرفـض 
 Heck,) مطابقـة النمـوذج للبيانات، بالتـايل يتضخم اخلطأ من النـوع األول
Moerbeek, 2004 ;2001) ، وهـذا بـدوره يـؤدي إىل اسـتنتاجات خطأ عن 

البنيـة العامليـة للمفاهيم النفسـية.
وحتـدث إشـكاالت للبنيـة أو التحليـل العامـي نتيجـة التعامـل مـع 
البيانـات اهلرميـة باملعاجلـة التقليدية؛ أي حتليل أحادي عى مسـتوى األفراد 
مـن دون األخـذ يف احلسـبان البنيـة اهلرميـة للبيانـات، وهـي حتيـز معـامل 
التقديـر واألخطـاء املعياريـة، هـذا بـدوره يؤثـر يف قـوة اختبـارات الداللة 
اإلحصائيـة، وأيًضـا يقـود إىل قـرارات غـر صحيحـة عـن البنيـة العاملية 
للظاهـرة. وأوضحـت Julian (2001) أن تقديرات املعـامل لنموذج التحليل 
العامـي التوكيـدي التقليـدي لبيانـات هرميـة متضمنـة تشـبعات العوامل 
هلـا  حيـدث  العوامـل  وتغايـرات  العوامـل  وتباينـات  البواقـي  وتباينـات 
تضخـم إجيـايب، وأيًضـا حيدث تضخم سـلبي لألخطـاء املعياريـة، وكذلك 
تزيـد قيمـة إحصـاء مطابقة النمـوذج  χ2، وهـذا يقود إىل تضخـم اخلطأ من 
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  Stapleton ( 2006) النـوع األول؛ بمعنـى رفض النموذج احلقيقي، ويؤكـد
أن تضخـم اخلطـأ من النـوع األول هو مـؤرش إىل جتاهل الطبيعـة اهلرمية يف 

البيانـات غـر التجميعيـة )اخلام(.

 وأسـباب حـدوث ذلـك أن قياسـات األفـراد املنظمـني يف جمموعات 
يتجاهـل  وهـذا  مسـتقلة،  غـر  تكـون  الطبقيـة  املعاينـة  تصميـم  نتيجـة 
مسـلمة إحصائيـة رضوريـة للتحليـل العامـي، وهـو وجود اسـتقاللية بني 
مالحظـات أو قياسـات األفـراد، وعى ذلك ظهـرت احلاجة إىل اسـتخدام 
 Multilevel Confirmatory  التحليـل العامـي التوكيدي متعدد املسـتويات
للمفاهيـم  العامليـة  األبنيـة  مـن  للتأكـد  Factor  Analysis (MCFA)؛ 

النفسـية يف ضوء املعاينـات املعقدة الطبقيـة يف العلوم النفسـية، التي تتكون 
مـن طبقـات خمتلفـة غر متجانسـة. 

٦ .٢ إسرتاتيجية التحليل العاميل التوكيدي متعدد املستويات  
وعـى الرغـم مـن الطبيعـة اهلرميـة للبيانـات يف العلـوم االجتامعيـة 
والسـلوكية، إال أن الدراسـات ال هتتـم بتوظيفها يف دراسـة األبنية النفسـية 
بالدرجـة الكافية، والقـت القضايا املتعلقة بالتحقق السـيكومرتي للبيانات 
اهلرميـة االنتبـاه منـذ أكثر مـن 25 عاًما، ولكنهـا ال تزال نادرة االسـتخدام 

.(Rosenberg, 2009) للتحقق مـن مصداقيـة املقاييـس

والتحليـل العامـي التوكيـدي متعـدد املسـتويات هو حالـة خاصة من 
نمذجـة املعادلـة البنائيـة متعـددة املسـتويات، وهيـدف إىل دراسـة الصـدق 
البنائـي للمفاهيـم عـى مسـتويات متعددة مـن التحليـل سـواء كان داخل 
الثـاين(  )املسـتوى  املجموعـات  بـني  أو  األول(  )املسـتوى  املجموعـات 
(Muthen, 1991, 1994)؛ أي حتديد البنية العاملية للمفهوم عى مسـتويات 
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متعـددة أو خمتلفـة من التحليل، وُيعـرف بأنه تقدير للبنـاء العامي للمقياس 
عى مسـتوى كل مـن داخل األفـراد وبني األفـراد )املجموعـات( يف حتليل 
تالزمـي وحيـد،  وبالتايل فهـو نموذج عامـي يصاغ يف ضوء نمـوذج حتليل 
عامـي توكيـدي ذي املسـتوى الوحيـد )التقليـدي( عـى مسـتوى كل مـن 

.  (Muthen, 1994) داخـل املجموعات وبـني املجموعـات

ففـي نمذجـة البيانـات اهلرميـة لتقديـر الـذات )تالميـذ يف جمموعات 
خمتلفـة( يبـدأ الباحـث يف حتديـد نمـوذج التحليـل العامي التوكيـدي لكل 
التالميـذ مًعـا )نمـوذج املسـتوى األول(؛ وذلـك لتحديد مدى تفسـر هذا 
النمـوذج للبيانـات أو االختالفـات داخل األفـراد أو التالميـذ يف الفصل، 
ثـم ينتقـل إىل حتديد طبيعة نمـوذج التحليل العامي التوكيـدي بني الفصول 
أو بـني املجموعات لتفسـر التباينات بـني الفصول، والنمـوذج الثاين يظهر 

مـدى وجـود جتانس مـن عدمـه للطالب بـني الفصول. 

والواضـح يف الـرتاث النفي الفشـل يف إظهار مدى جتانـس البناء عرب 
املجموعـات )نمـوذج املسـتوى الثـاين(، وهذا يـؤدي إىل اسـتنتاجات غر 
مناسـبة عـن معامل النمـوذج )عـدد العوامل ـ التشـبعات(. ويف الدراسـات 
النفسـية ثـم دراسـة نمـوذج املسـتوى األول فقـط مـع عـدم تناول دراسـة 

نمـوذج املسـتوى الثاين)الطبيعـة اهلرمية(.

وعليه، فإن دراسـة البنيـة العاملية لبنـاء البيانـات ذات الطبيعة اهلرمية 
يف حتليـل متعدد املسـتويات يكون عـى النحو اآليت:  

أ ـ حتليل البيانات عى مستوى األفراد )داخل املجموعات(.
ب ـ حتليل البيانات عى مستوى املجموعات )بني املجموعات(.

جـ ـ  حتليل متالزم لتقدير التفاعل بني املستويني داخل وبني املجموعات مًعا.
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وعـى ذلـك، فـإن MCFA هو إسـرتاتيجية الختبـار البنيـة العاملية أو 
الصـدق العامـي لالسـتجابات عـى أدوات قيـاس طبقـت عـى أفـراد من 
الوحيـد  املسـتوى  أو ذي  التقليـدي   CFA وأسـلوب  جمموعـات خمتلفـة. 
يتعامـل مـع مصفوفة التغايـر الكليـة للعينة الطبقيـة، وال يأخذ يف حسـبانه 
املسـتويات املتعـددة للبيانـات )اهلرميـة( متجاهـاًل حقيقـة هي تنـوع البناء 
العامـي واخلصائـص السـيكومرتية عـرب املسـتويات املختلفـة، بالتـايل فإن 
اسـتخدام MCFA يعطـي رؤيـة جديـدة لديناميـة املقاييس النفسـية ومدى 
تنـوع بنيتها عى مسـتويات خمتلفـة أو متعددة، وجييب عى تسـاؤالت منها: 
هـل البنـاء العامي بعوامله وتشـبعات مفرداته عى مسـتوى األفراد مشـاهًبا 
للبنـاء العامـي عـى مسـتوى املجموعات؟،  ومـا اخلصائص السـيكومرتية 
ملفـردات املقياس عى مسـتوى األفـراد، وأيًضا عى مسـتوى املجموعات؟

إىل  مقسـم  املجتمـع  فـإن  املسـتويات،  متعـدد  املدخـل  ضـوء  ويف 
 Cronback &   وعـرب ،)i( واملجموعـات تتضمـن أفـراًدا )j(  جمموعـات
Webb (1979) عـن درجـة كل فـرد يف املجموعـة )Yij( بمكونـني؛ أحدمها 

بـني املجموعـات عـى النحـو اآليت:
Y B = Y j

حيث Yj متوسط درجات املجموعة.

 ومكـون داخـل املجموعات)مـدى انحراف درجة الفرد عن متوسـط 
املجموعة( عـى النحو اآليت:

YW  =ij - Y j

 والدرجة الكلية املشاهدة أو املالحظة للفرد يعرب عنها عى النحو اآليت:

 YT  = YB -  YW



262

ومصفوفـة التغايـر الكليـة تتضمـن مصفوفـة التغاير بـني املجموعات 
ومصفوفـة التغايـر داخـل املجموعـات يف املجتمع كاآليت:

∑ST  = ∑B +  ∑W

ويف ضـوء هـذا املنطق يمكـن التعبر عـن مصفوفات التغايـر يف العينة 
من خـالل الصيغـة اآلتية:

 ST  = SB +  SW

وعـى ذلـك، فإنـه يف ضـوء MCFA يتـم التعبر عـن مصفوفـة التغاير 
الـكي يف ضوء:  

أ  ـ مصفوفة التغاير داخل األفراد أو املجموعات. 
ب ـ مصفوفة التغاير بني املجموعات. 

وتتـم النمذجـة للمصفوفات يف حتليـل واحد عكـس CFA التقليدي؛ 
حيـث تتـم النمذجة ملصفوفـة التغاير الكليـة  )ST(فقط. 
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 MCFA  ٦ . ٣ إجراءات تنفيذ إسرتاتيجية
وأكثرهـا  أمههـا  مـن   MCFA لتنفيـذ  املداخـل  مـن  العديـد  يوجـد 

ًما: اسـتخدا

٦ . ٣ . ١ مدخل Muthen لتنفيذ التحليل العامىل التوكيدى 
)MCFA( متعدد املستويات

اإلجـراء النموذجي الكالسـيكي، الذي يتبعـه الباحثـون لتقدير البنية 
العامليـة لبيانـات األفراد يف املجموعـات، إجراء التحليـل العامي ملصفوفة 
التغايـر الكليـة املشـتقة مـن البيانـات؛ حيـث يتـم جتاهـل الطبيعـة اهلرميـة 
للبيانـات أو تقديـر متوسـط اسـتجابات املفـردات عى مسـتوى املجموعة 
 Dyer,) وإجـراء التحليـل العامـي ملصفوفـة تغايـر العينة بـني املجموعـات
Hanges, &Hall, 2005)، وكال املدخلـني يـؤدي إىل اسـتنتاجات خطأ عن 

البنيـة العامليـة؛ فاإلجـراء األول يتـم التعامل مـع التباينات داخـل األفراد 
غـر متضمنـة التباينـات بـني املجموعات، وهذا بـدوره يـؤدي إىل حدوث 
حتيـز ملعامل البنيـة العاملية وحتيز سـلبي لألخطـاء املعيارية، بينـام التعامل مع 
املدخـل الثاين وهـو التعامل مـع متوسـطات املجموعـات )بوصفها وحدة 
التحليـل( يـؤدي إىل انخفـاض القـوة اإلحصائيـة نتيجـة لغيـاب التباينات 
التغايـر مـن  أن مصفوفـة  (Kaplan & Elliot, 1997)، كـام  األفـراد  بـني 
العينـة ليسـت وظيفة فقـط ملصفوفـة التغاير بـني املجموعات عى مسـتوى 
املجتمـع، إنـام هـي وظيفـة أيًضـا حلجـم العينـة داخـل املجموعـة كلهـا؛ 
Σw (Muthen, 1994) وعـى  التغايـر داخـل املجموعـات   أي مصفوفـة 
ذلـك، قـدم  Muthen  إسـرتاتيجية لتنفيـذ  MCFA مـن خـالل الربنامـج 
اإلحصائـي  MPLUS لــ Muthen & Muthen (1998) ، وقبـل توضيـح 
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هـذه اإلسـرتاتيجية البـد من عرض شـكل املسـار لــ MCFA الـذي قدمه 
 :(Muthen, 1994, Dyer etal., 2005)

شكل يوضح املسار لنموذج حتليل عامل توكيدي متعدد املستويات ذي 
عامل عام 

يوضح الشـكل السـابق نمـوذج حتليل عامـي توكيـدي ذي عامل عام 
 ،)yw1 – yw4( متعـدد املسـتويات؛ حيـث تتشـبع أربعـة مـؤرشات مقاسـة
وتوضـع هذه املؤرشات يف مسـتطيالت وهـذه هي اسـتجابات األفراد عى 
مفـردات املقيـاس )أو احلزم أو املـؤرشات( األربعة، والنصف األسـفل هو 
نمـوذج حتليـل عامـي توكيـدي تقليـدي للدرجات اخلـام غـر التجميعية، 
ويطلـق عليه نمـوذج داخـل املجموعـات within، والعامـل الوحيد الذي 
يتشـبع عليـه املفـردات األربعـة هو إيتـا  )ηw( وتوجـد أربعة أخطـاء قياس 

إبسـيلون )εw1 – εw4(  مرتبطـة بـكل مـؤرش يف هذا املسـتوى. 

أمـا النصـف العلوي فيأخذ مسـمى )بـني( Between ، ويتضح وجود 
أربعـة مـؤرشات موضوعة يف دوائـر  )yB4 – yB1(وهذه ليسـت بيانات خام 
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أو مقاسـة، بـل هي متوسـطات املجموعات لكل مـؤرش مقاس.

جتميعـي   كامـن  متغـر  عـى  املجموعـات  متوسـطات  وتتشـبع 
Aggregate Latent Variable (ηB)  وهـذه املـؤرشات مرتبطة بأربعة أخطاء 

قيـاس إبسـيلون)εB1 – εB4(، ثم النمـوذج الكامـل Full Model الذي يربط 
التجميعيـة  غـر  بنظرهتـا  املتوسـطات(  )بـني  التجميعيـة  املـؤرشات  بـني 

اخلـام(.  )الدرجـات 

 )yw1 – yw4(  )وعـى ذلـك، فإن املؤرشات األصلية )داخـل املجموعات
 )ηw( هـي وظيفـة لكل مـن األبنية الكامنـة عى مسـتوى داخل املجموعـات
واألبنيـة الكامنـة عـى مسـتوى بـني املجموعـات )ηB(، وأن MCFA تتكون 

مـن التحليـل املتزامن ملصفوفـات التغاير بـني وداخل املجموعـات مًعا.

وليـس رشًطـا أن يكـون البناء العامـي بـني املجموعات هو نفسـه داخل 
املجموعـات  بـني  بنـاء عامـي عـى مسـتوى  اختبـار  فيمكـن  املجموعـات، 
)املسـتوى التجميعـي أو املتوسـطات( غـر البنـاء العامي عى مسـتوى داخل 
املجموعات )املسـتوى غـر التجميعي أو الدرجات اخلـام(، وأن اختبار نامذج 
CFA عـى مسـتوى املجموعـات وعـى مسـتوى األفـراد وكالمها مًعـا يعطي 

معـامل تقديـر )تشـبعات عوامل ـ تباينـات عوامـل ـ تباين أخطـاء( ومؤرشات 
املطابقـة عنـد كل مسـتوى مـن مسـتويات التحليـل )داخل وبـني ومًعا(.
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MCFA ٦ . ٤ تنفيذ نموذج
Muthen (1994)  مخسـة خطـوات  MCFA اقـرتح  ولتنفيـذ نمـوذج 

النحـو اآليت: (Dyer etal., 2005; WU, 2009)  عـى  واسـتخدمها 

التغاير  التقليدي ملصفوفة  التوكيدي  اخلطوة األوىل: إجراء التحليل العاميل 
)St( الكلية للعينة

 هـذه اخلطـوة مفيـدة للتأكـد أو لتحديـد طبيعـة البنـاء العامـي للبناء، 
خاصـة يف حـاالت وجـود عـدة نـامذج خمتلفـة أو بديلـة للظاهـرة، وذلـك 
حتـى يمكـن االعتـامد عليهـا يف التحليـالت العامليـة ملصفوفـات التغايـر 
بـني وداخـل املجموعـات، وليـس بالـرورة اسـتخدام التحليـل العامي 
التوكيـدي، فيمكـن اسـتخدام التحليل العامـي االستكشـايف لتحديد البناء 
العامـي األكثر مناسـبة أو اسـتخدام نمذجـة املعادلة البنائية االستكشـافية، 
وكـام سـبق، فـإن تقديـرات معـامل البنـاء العامـي يف هـذه اخلطـوة تكـون 
متحيـزة؛ ألنـه مل يأخـذ يف حسـبانه الطبيعـة اهلرميـة للبيانـات، التـي تعـاين 
مـن االعتامديـة بـني اسـتجابات األفـراد يف املجموعـات، وهـذه اخلطـوة 
تعطـي دالئل عـن املتغرات املقاسـة، التي تسـتخدم كمـؤرشات للعوامل، 
وكذلـك حتديد سـوء ختصيص النمـوذج، ويمكن إجـراء تعديالت بحذف 
املفـردات الضعيفـة أو إضافـة ارتباطـات بـني أخطـاء القيـاس؛ لتحسـني 
القيـاس  نمـوذج  معادلـة  تكـون  النمـوذج  هـذا  ويف  النمـوذج،  مطابقـة 

)التحليـل التوكيـدي( الالمعياريـة عـى النحـو اآليت:

Y1 = α +ʌ ηij + ε ij

 ηi المدا تشـبع العامـل، إيتا ʌ ،)ثابـت القياس )املتوسـط α  وحيـث 
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املتغـر الكامـن لعـدد مـن األفـراد، εij تباين البواقـي خطأ القيـاس؛ حيث 
األفراد. عـرب  αثابت 

 بينام معادلة نموذج القياس املعيارية هي:

Y1 = ʌηij + εij

النمـوذج، وتفـرتض وجـود  ML لتقديـر معـامل   وتسـتخدم طريقـة 
اسـتقاللية عـرب قياسـات األفـراد، ولكـن لـو أن القياسـات مرتبطـة وهذا 
 ML االرتبـاط مل يتـم نمذجتـه يف النمـوذج، فـإن الوظيفيـة التطابقيـة لــ
تتضخـم، وهـذا يـؤدي إىل حتيز يف مـؤرشات املطابقـة واألخطـاء املعيارية.

اخلطوة الثانية: تقدير االختالفات يف استجابات املفردات بني املجموعات

اخلطـوة التاليـة يتم فيهـا تقدير وجـود تباينات بني درجـات املتغرات 
املقاسـة أو املـؤرشات لألفراد عـرب املجموعات املختلفة، ويقـدر من خالل 
التجانـس  لدرجـة  مقيـاس  Interclass correlation (ICC) وهـو  مـؤرش 
للقياسـات؛ لتحديد درجة االختالف للمفـردات املحللة عرب املجموعات، 
وهـو مـؤرش إلعطـاء داللة عـى مـا إذا كان إجـراء التحليل العامـي متعدد 
املسـتويات مناسـًبا هلـذه البيانـات أم ال؟ وإذا كانـت اسـتجابات األفـراد 
متشـاهبة عـرب املجموعات، فال داعي إلجـراء MCFA، وتـرتاوح قيمته بني 
الصفـر والواحـد الصحيـح، فالقيمـة الكبـرة ملـؤرش ICC تشـر إىل وجود 
اختالفـات كبـرة لالسـتجابات عـرب املجموعات، وهـذا بدوره يـؤدي إىل 
وجـود حتيـز للتحليـالت إذا مل تؤخذ الطبيعـة اهلرمية للبيانات يف احلسـبان. 

وأكـد العديـد مـن الباحثني أنـه إذا كانـت قيمة ICC أقل مـن 0.05، 
فـال داعـي لتقييـم بنيـة املفهـوم باسـتخدام MCFA، وذلـك لعـدم وجـود 
تبايـن أو اختالفـات القياسـات عـرب املجموعـات، ولكـن جيـب أن تكون 
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 (Muthen, 1991, 1994 ; Snijders & Bosker, 0.05 قيمتـه أكـرب مـن
(1999، وتقـدر قيمـة ICC لـكل متغـر مقـاس يف النموذج. 

املشرتكة  التغاير  ملصفوفة  التوكيدي  العاميل  التحليل  إجراء  الثالثة:  اخلطوة 
)Spw( داخل املجموعات للعينة

داخـل  التغايـر  ملصفوفـة  متحيـز  غـر  تقديـر  هـي   Spw مصفوفـة 
املجموعـات يف املجتمـع، وقيمتهـا تعكـس البنيـة العامليـة عـى مسـتوى 
داخـل املجموعـات. فبعـد احلصول عـى البنيـة العاملية يف اخلطـوة األوىل 
وكانـت مرضيـة، ثـم تبـني وجـود اختالفـات بـني املتغـرات املقاسـة بني 
املجموعـات(ICC> 0.05)  تبـدأ خطـوة التحقـق من النمـوذج العامي عى 
مسـتوى داخـل املجموعـات، وعـى مسـتوى بـني املجموعـات )الحـظ 
يف اخلطـوة األوىل مصفوفـة St(. وتقديـر مصفوفـة Spw ليـس مثـل تقدير 
مصفوفـة St؛ ألهنـا حتذف الفـروق بني املجموعـات من خالل اسـتبعاد أو 
 ،Individual Scores طرح متوسـطات املجموعات مـن الدرجات املفـردة
وعـى ذلـك، فـإن نتائـج التحليـل العامـي يعكـس البنيـة العامليـة داخـل 

املجموعـات )األفـراد(. 

(Sw = St – SB)، وعندمـا ُيظهـر هـذا البنـاء مطابقـة جيـدة عـن البنـاء 

العامـي ملصفوفـة التغايـر الكليـة )St(، فـإن هـذا يعنـي أن البنـاء العامـي 
داخـل املجموعـات خمتلـف عـن البنـاء العامـي بـني املجموعـات، وهـذا 
مدعـاة إىل اسـتكامل إجـراءات حتليـل MCFA، وإذا كان التبايـن يف البنـاء 
العامـي يرجـع يف معظمه إىل مسـتوى بني املجموعـات، فإن البنـاء العامي 
عـى مسـتوى داخـل املجموعـات، يظهـر مطابقـة سـيئة مقارنـة بمطابقـة 
البنـاء العامـي ملصفوفـة التغايـر الكليـة St، وإذا كان تباين البنـاء يف معظمه 
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 Spw يرجـع إىل مسـتوى داخـل املجموعات، فإن البنـاء املتعدد باسـتخدام
 .St يظهـر حتسـنًا يف املطابقـة أفضـل مـن البناء يف ضـوء

وتكـون معادلـة النمـوذج املقـاس عـى مسـتوى داخـل املجموعـات  
)Micro(  عـى النحـو اآليت: 

y1 = ʌηwij + ε Wij

بـني  التغايـر  ملصفوفـة  العامـي  التحليـل  إجـراء   : الرابعـة  اخلطـوة 
املجموعـات يف العينـة )SB(. البنـاء العامـي املشـتق مـن مصفوفـة التغايـر 
Spw ال يفـرتض أن يكـون كلـه بعواملـه وتشـبعاته مـن مصفوفـة التغايـر 

SB، ويف هـذه اخلطـوة يتـم إجـراء CFA ملصفوفـة التغايـر بـني املجموعات 

وهـو مصفوفـة تغاير ملتوسـطات درجـات املجموعات للمتغرات املقاسـة 
مقسـوًما عـى )G-1(؛ حيـث G عـدد املجموعـات، وهـي ليسـت وظيفـة 
ملصفوفـة التغايـر بـني املجموعـات يف املجتمـع، بـل تعكـس أيًضـا أحجام 

العينـات داخـل كل جمموعـة.  

ويف حالة عـدم تدعيم البناء العامي بني املجموعات ينصح باسـتخدام 
التحليـل العامي االستكشـايف ملتوسـطات الدرجـات للمجموعات إلجياد 
البنيـة العامليـة البديلة االستكشـافية. وتكـون معادلة نمـوذج القياس عى 

مسـتوى بـني املجموعات  )Macro(  عـى النحو اآليت: 

Yj = ʌB ηBj + ε Bj

اخلطوة اخلامسة : إجراء التحليل العاميل التوكيدي متعدد املستويات

فإنـه يمكـن إجـراء  السـابقة،  االنتهـاء مـن اخلطـوات األربـع  بعـد 
التحليـل العامـي التوكيـدي متعـدد املسـتويات الختبـار النـامذج العامليـة 
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املشـتقة مـن اخلطـوات السـابقة يف حتليـل واحـد، الحـظ أن البنـاء العامي 
املشـتق مـن مصفوفـة Spw ليـس بالـرورة أن يكـون هـو البنـاء العامـي 
املشـتق مـن مصفوفة SB. ويتم إجـراء MCFA بمعظم برامـج SEM، مثل: 

 .LISREL, EQS, MPLUS

وتصبـح معادلـة نموذج التحليـل العامي التوكيدي متعدد املسـتويات 
عـى النحو اآليت: 

y ij  = λB   ηBj + εBj + λw  ηwij + εwij

     تباين داخل التجمعات           التباين بني التجمعات
 )Macro)                            (Micro)              

.Muthen (1990, 1994) وهذا النموذج يتم تقديره باستخدام مدخل

 MCFA ٦ . ٥ حتليل مقياس تقدير الذات يف ضوء
جـرى توظيف أسـلوب التحليل العامـي التوكيدي متعدد املسـتويات 
باسـتخدام اإلسـرتاتيجية التي اقرتحهـا Muthen (1994) للتحقق من البنية 
العامليـة ملقيـاس تقدير الـذات لــ Rosenberg (1965)، وهـو مكون من 
عـر مفـردات، صيغـت سـتة مفـردات صياغـة موجبـة )10، 8، 7، 4، 
3، 1( مثـل: »أنـا راٍض عـن نفـي بصفـة عامـة« و »أنـا لدي اجتـاه إجيايب 
نحـو نفـي«، وصيغـت أربع مفردات صياغـة سـلبية  )9، 6، 5، 2(  مثل: 
»أعتقـد بأننـي ليـس لـدي يشء أفتخـر بـه« مـع وجـود تأثـرات الطريقـة 
املرتبطـة باملفـردات سـالبة الصياغـة، وهـذا يعنـي وجـود ارتباطـات بـني 
البواقـي )أخطـاء القياس( املرتبطـة باملفردات السـالبة باسـتخدام التحليل 

العامـي التوكيـدي التقليدي.  
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وتشـر تأثـرات الطريقـة Method effects إىل أن التبايـن للخاصية أو 
املفهـوم املقـاس ال يرجـع إىل حمتـوى املفردات فقـط، بل إىل طريقـة صياغة 
وعـرض املفـردات، ففـي حالة مقيـاس تقديـر الذات، فـإن التبايـن يرجع 
إىل املحتـوى، إضافـة إىل الصياغـة املوجبـة والصياغـة السـالبة للمفردات؛ 
بكلـامت أخرى فإهنا تشـر إىل النزعة لالسـتجابة للمقاييس أو االسـتبانات 
عـى أسـس ومعايـر أخـرى غـر املحتـوى املتضمـن هبـا، وهذا يـؤدي إىل 
وجـود تبايـن منظـم ناتـج عـن طريقـة تقديـم املقاييـس، وبطبيعـة احلـال 
 Podskoff, Mackenzie, lee,) مـا  مفهـوم  لدراسـة  مناسـب  غـر  هـذا 
Podsakoff, 2003 &)، وهـذا مـا أكـده  Bagozzi (1993)  مـن أن تأثـر 

الطريقـة هـو التبايـن املرتبـط بإجـراءات القيـاس وليـس باملفهـوم موضع 
الدراسـة. وهـذه التأثـرات يمكـن أن تقود إىل حتيـز يف التفسـر عن طريق 

تقلـص أو تضخـم التبايـن املرتبـط باملفردات.
وراجـع  Cote & Buckley (1987) أكثـر مـن 70 دراسـة، ووجـد أن 
ربـع التبايـن لقياسـات الدراسـات تقريًبا يرجـع إىل مصادر منتظمـة ألخطاء 
القيـاس تسـمى حتيـزات الطريقـة العامـة Common Method Biases، وربام 
تـؤدي تأثـرات الطريقة إىل تضخـم أو تقلص العالقات بـني املتغرات، وهذا 
يسـهم يف حـدوث اخلطـأ مـن النـوع األول والثـاين، وهـذا بدوره لـه عواقب 
سـلبية؛ وهـو أن النـامذج املتضمنة تأثـرات الطريقـة ال تتطابق مـع البيانات، 
ويقـود ذلـك إىل اسـتنتاجات خطـأ وهـو أن البنيـة الداخليـة للبنـاء ضعيفـة 
 . (Brown, 2006; Bagozzi  1993)املطابقـة ومنخفضـة الصـدق التمييـزي

وأكـد الـرتاث البحثي املرتبـط بالتحقق مـن البنية العامليـة أن نموذج 
العامـل العـام مـع وجـود ارتباطـات بـني بواقـي املفـردات السـالبة أثبـت 
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  Corwyn, 2000;  Distefano & Molt,) البيانـات  مـع  مطابقـة  حسـن 
.(2009; Marsh, 1996; Tomas & Oliver, 1999

وأجـرى عامـر )2016( مقارنـة بـني نـامذج عامليـة متنافسـة ملقياس 
تقديـر الـذات، وأثبـت نمـوذج العامـل العـام مـع وجـود ارتباطـات بـني 
 RMSEA = 0.06,.بواقـي املفردات سـالبة حسـن مطابقـة مناسـبة؛ حيـث

CFI = 0.92  كاآليت:

نمذجة تأثرات الطريقة ملقياس تقدير الذات

يف الشـكل السـابق يوجـد عامـل عـام للمفـردات العـر، إضافـة إىل 
ارتباطـات بـني أخطـاء القيـاس الواقعـة عـى املفـردات سـلبية الصياغة.

ولتطبيـق إسـرتاتيجية التحليـل العامـي التوكيـدي متعدد املسـتويات 
لدراسـة الصـدق البنائـي ملقيـاس تقدير الـذات املطبق عى فصول دراسـية 
خمتلفـة األحجـام يف املرحلـة الثانويـة، التـي تتضمـن أعداد طـالب خمتلفة 
ويبلـغ عـدد فصـول )املسـتويات(  16 فصـاًل دراسـيًّا، وأحجـام الطالب 
خمتلفـة يف الفصـل، وتكونـت العينـة مـن 512 طالًبـا مـن طـالب املرحلة 
الثانويـة، وتوزعـت حسـب الفصـل الـدرايس إىل 16 مسـتوى عـى النحو 

اآليت:
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اجلدول رقم )٩( توزيع العينة حسب الفصل الدرايس.

النسبةالعينة الفصل الدرايس
1152.9
2142.7
381.6
4265.1
5415.0
6173.3
7152.9
811221.9
910219.9

10183.5
1171.4
125510.7
13316.1
14132.5
15285.5
16102.0

100٪512إمجايل

وعـى ذلـك يوجـد سـتة عـر فصـاًل أو مسـتوى، وهـذا مثـال عـى 
البيانـات اهلرميـة.

واسـتخدم مقيـاس تقديـر الـذات لــ Rosenberg (1965) املكون من 
عـر مفـردات؛ سـت منهـا ذات صياغـة موجبـة، وأربـع مفـردات ذات 
صياغـة سـالبة، وجـرى تصحيحه وفًقـا ملقيـاس ليكرت اخلـاميس التدرج، 
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وتـم تقدير ثبـات املقيـاس باسـتخدام املعامل ألفـا كرونباخ وبلغـت قيمته 
.0.71

 Muthen & Muthen (1998 – لــ    Mplus.7 برنامـج  واسـتخدم 
(2012 وذلـك لتنفيـذ إسـرتاتيجية التحليـل التـي اقرتحهـا Muthen  التـي 

تتضمـن مخـس خطـوات ابتداء مـن التحليـل العامـي التوكيـدي التقليدي 
حتـى إجـراء التحليـل العامـي التوكيـدي متعـدد املسـتويات؛ ولذلـك تم 
اسـتخدام طريقـة ML لتقدير معـامل التحليـل العامي التوكيـدي التقليدي، 
وكذلـك طريقـة أو إسـرتاتيجية MUML لتقديـر معـامل النمـوذج متعـدد 
املسـتويات؛ وذلـك ألن أحجـام العينـات غـر متسـاوية يف كل فصـل مـن 

الفصـول الدراسـية املتضمنـة يف التحليـل. 

بجانـب  مـؤرشات  أربعـة  اسـتخدمت  النمـوذج  مطابقـة  ولتقديـر 
إحصـاء χ2 وهـي  SRMR, RMSEA, NNFI, CFI  واعتمـد الباحـث عى 
  0.08 > SRMR, وهي  HU & Bentler ( 1999)  املحـكات التـي اقرتحهـا

 0.06 > RMSEA, 0.95 >.NNFI, CFI

والسـتخدام طريقـة ML أقـر Muthen & Kaplan (1985)  بأنه املدى 
املثـايل ملـؤرشات االلتـواء والتفرطح، هو مـن 1.0 + حتـى -1.0  وقيمة 
املؤرشيـن مل تـزد عـى الواحـد الصحيـح، مـا عـدا قيمـة االلتـواء للمفردة 
التاسـعة، وبذلـك حتقـق رشط االعتداليـة للبيانـات املحللـة؛ ولذلـك تـم 

 .ML اسـتخدام طريقة 
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 MCFA خطوات حتليل نموذج

حتليـل التبايـن للمفردات العـر واملجموعـات الـ١٦: بإجـراء حتليل 
التبايـن أحـادي االجتـاه للمفـردات العـر بـني املجموعـات 16 اتضـح 

وجـود داللـة إحصائيـة عـى النحـو التايل: 
اجلدول رقم )١٠( قيم اختبار  F وداللته اإلحصائية ملفردات املقياس 

والدرجة الكلية

Sig (P)قيمة F      املفردة
T16.960.00
T23.970.00
T34.360.00
T45.220.025
T51.860.135
T61.410.00
T73.820.00
T84.140.00
T92.860.00
T102.320.00

5.720.00الدرجة الكلية 

يتضـح من اجلـدول السـابق وجـود داللـة إحصائية بـني املجموعات 
السـت عـرة يف كل املفـردات مـا عـدا املفـردة )5( عنـد مسـتوى داللـة 
إحصائيـة  0.05وكذلـك وجـود فـروق يف متوسـطات املجموعـات يف 

الكلية. الدرجـة 
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واتضح أن حجم التأثر باستخدام مؤرش إيتا:

η2
 partial =   

3025.85
3025.85+20301.79    = 0.13

وهـذا يمثل حجم تأثر متوسـط، وهـذا يعنـي أن املجموعات فرست 
٪13 مـن تبايـن الدرجـة الكلية تقديـر الـذات، وهذا يمثـل رضورة ملحة 
السـتخدام إسـرتاتيجية التحليـل عـى مسـتوى املجموعـات، إضافـة إىل 

التحليـل داخـل املجموعات. 

التحليل العاميل التوكيدي متعدد املستويات 

املسـتوى(:  )أحـادي  التقليـدي  التوكيـدي  العامـيل  التحليـل  أوالً: 
يف هـذه اخلطـوة تـم جتاهـل الطبيعـة اهلرميـة للبيانـات، وذلـك باسـتخدام 

.)ST( الكليـة العينـة  مصفوفـة 

وجـود  مـع  عـام  عامـل  عـى  العـر  املفـردات  تشـبع  حتديـد  وتـم 
التشـبعات  كل  أن  واتضـح  السـالبة،  املفـردات  بواقـي  بـني  ارتباطـات 
داللـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيًّـا  دالـة  العـام  بالعامـل  العـر  للمفـردات 
إحصائيـة 0.05 وتراوحـت بـني0.49 (T8)  إىل 0.18 (T9)، وكذلـك كل 
االرتباطـات بـني بواقـي املفـردات السـالبة دالـة إحصائيًّـا عنـد0.01  ما 
عـدا االرتبـاط بـني خطـأ القيـاس املرتبط بــ T9 وخطـأ القيـاس املرتبط بـ 
 χ2 = 29.86 ( p < 0.05 )  وكانـت مـؤرشات حسـن املطابقـة، هـي ،T6

  NNFI = 0.88 ، CFI = 0.925، SRMR = 0.039 ، RMSEA = 0.063

وألن هـذا النمـوذج جتاهـل الطبيعية اهلرميـة للبيانات، فلم يتطابـق متاًما أو 
بدرجـة جيـدة مع البيانـات؛ حيث انخفضـت مـؤرشات NNFI, CFI  عن 

RMSEA عـن 0.06. 0.95  زاد مـؤرش  
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املجموعـات   بـني  للمفـردات  االختـالف  معامـل  حسـاب  ثانًيـا: 
Interclass correlation : فيـام يـي قيمـة معامـل ICC للمفـردات العـر: 

اجلدول رقم )١١(  قيمة  ICC ملفردات مقياس تقدير الذات

ICCاملفردةICCاملفردة
T10.177T100.041
T30.109T20.093
T40.129T50.026
T70.085T60.015
T80.099T90.062

مـن املالحـظ أن ICC  ملعظـم املفـردات أعـى مـن 0.05 وهـو احلـد 
األدنـى إلعطـاء داللـة عى وجـود اختالفـات للمفردات بـني املجموعات 
السـت عرة، ولكن مفـردات T6, T5, T10 انخفضـت عن 0.05، وعى 
الرغـم مـن ذلـك تم بقـاء املفـردات الثـالث يف التحليـل وانخفـاض قيمة 
ICC عـن 0.05، يـؤدي إىل ارتباطـات منخفضة بني املتغـرات، وهذا غر 

مناسـب إلجـراء MCFA، وكذلـك يشـر إىل عـدم وجـود اختالفـات عى 
. MCFA مسـتوى الفصول الدراسـية فـال داعي إلجـراء

أن  يعنـي  وهـذا  و0.177،  بـني0.015    ICC قيـم   وتراوحـت 
التباينـات  نتيجـة  )املفـردات(  املتغـر  تبايـن  مـن  إىل17.7   مـن٪1.5  
بـني املجموعـات )الفصـول الدراسـية(، وبلـغ متوسـط قيـم ICC حـوايل 
0.838، وهـذا يعنـي أن8.83٪  مـن تبايـن املفـردات الكليـة ترجـع إىل 
الفـروق الفرديـة بـني التالميـذ )داخـل املجموعـات(، وأن 2.16٪  مـن 
التبايـن يرجـع إىل الفـروق بـني املجموعـات، وهـذا يعطـي داللـة عـى 
أمهيـة نمذجـة املتغـرات عى مسـتوى بني املجموعـات، وعى ضـوء ذلك 
فاحلاجـة رضورية إلجـراء التحليـل العامـي التوكيدي متعدد املسـتويات.
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ثالًثـا: مطابقـة نمـوذج التحليل العامـيل التوكيدي داخـل املجموعات: 
املدجمـة  التغايـر  مصفوفـة  عـى  التوكيـدي  العامـي  التحليـل  إجـراء  تـم 
واملشـرتكة Spw ومـن الـروري يف هـذا املسـتوى اختبار التحليـل العامي 
التوكيـدي داخل األفـراد مع حذف تأثـر التباينات بـني املجموعات. وبعد 
إجـراء التحليـل اتضـح أن كل التشـبعات غـر املعياريـة للمفـردات العر 
 (T9) 0.12 إىل   )T8) بـني0.73   وتراوحـت   ،0.05 عنـد  إحصائيًّـا  دالـة 
واملالحـظ أن التشـبعات املعياريـة يف نمـوذج التحليـل التوكيـدي داخـل 
املجموعـات انخفـض عـن التشـبعات املعياريـة لنمـوذج التحليـل العامي 
التوكيـدي التقليـدي للعينـة الكليـة؛ حيـث التداخـل بـني التباينـات داخل 
وبـني املجموعـــات. وكانت مـؤرشات حسـن املطابقة هلذا النمـوذج هي:  
 χ2 ( 47 ) = 201.6 ( P > 0.05), SRMR = 0.039, RMSEA = 0.059, NNFI

  CFI = 0.82 ,0.78 =، واملالحـظ أن مطابقـة النمـوذج التوكيدي التقليدي 

القائـم عـى مصفوفـة التغايـر الكليـة يف اخلطـوة األوىل  أفضـل مـن مطابقة 
ـا مهامًّ عى  النمـوذج التوكيـدي داخل األفـراد، وهذا يعطـي مؤرًشا رضوريًّ
أمهيـة تضمـني التحليـل عـى مسـتوى املجموعـات بجانب مسـتوى داخل 

املجموعـات؛ إلحـداث حتسـن يف مطابقـة النمـوذج داخـل املجموعات.

رابًعـا: مطابقـة نمـوذج التحليـل العامـيل التوكيـدي بـني املجموعات 
)SB(: يف هـذه اخلطـوة؛ فـإن التحليـل قائـم عـى مصفوفـة التغايـر بـني 
املجموعـات فقـط، وهـذه املصفوفـة تـم توليدهـا ملتوسـطات املتغـرات 
عـى مسـتوى املجموعـات، ويف هـذه احلالـة يكـون املقـام للمتوسـطات 
والتباينـات هـو )G-1( وليـس )N-1(. واتضـح مـن التحليـل أن مطابقـة 
  NNFI = -0.07, ا حيـث نمـوذج التحليـل العامـي التوكيـدي ضعيفة جـدًّ
CFI = 0.115, RMSEA = 0.13, SRMR = 0.129  وهـذا نتيجـة أن عـدد 
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املسـتويات أو املجموعـات صغـرة نسـبيًّا؛ حيـث بلغـت 16 مسـتوى أو 
جمموعـة. وأكـد العديـد مـن اخلرباء يف جمـال اإلحصـاء متعدد املسـتويات، 
أن احلـد األدنـى هـو 30 جمموعـة عـى األقـل، وعى ذلـك، فـإن النموذج 
التوكيـدي بني املجموعـات يتم تقييمـه يف إطار التحليل العامـي التوكيدي 

متعـدد املسـتويات يف اخلطـوة التالية.
خامًسـا: مطابقـة نموذج التحليـل العاميل التوكيدي متعدد املسـتويات 
)MCFA(: التحليـل يف هـذه اخلطـوة قائم عـى مطابقة مصفوفـات التغاير 
داخـل املجموعـات وبـني املجموعـات مًعا، واتضـح أن مؤرشات حسـن 
 χ2 ( 58 ) = 119.57 ( p >:املطابقـة هلـذا النمـوذج هـي عـى النحـو اآليت
  0.05 ), SRMR= 0.038, RMSEA = 0046, NNFI = 0.87, CFI = 0.92

وعـى ذلك، فـإن هذا النمـوذج تسـاوى يف األفضليـة مع نمـوذج التحليل 
العامـي التقليـدي يف مـؤرش CFI، وتفـوق عليـه يف مـؤرش  RMSEA، بينام 
تفـوق نمـوذج التحليـل العامـي التقليـدي عـى نمـوذج التحليـل العامي 
 MCFA  وعـى ذلـك، فـإن نمـوذج ،NNFI متعـدد املسـتويات يف مـؤرش
أثبـت مطابقـة جيـدة يف ضـوء مـؤرش SRMR, RMSEA ومطابقة مناسـبة 

. NNFI, CFI  يف ضـوء مـؤرشي
اجلدول رقم )١٢( مؤرشات حسن املطابقة لكل نامذج التحليل العاميل 

متعدد املستويات
X2 / dfCFINNFIRMSEASRMR

86.000.9200.8820.0630.039 (29)*نموذج  CFA التقليدي 

201.610.8320.7850.0590.039 (74)*نموذج داخل األفراد
0.0760.1310.129-711.410.115(74) *نموذج بني األفراد 

MCFA 119.570.920.8670.046(58)*نموذج
  داخل (0.038)    
  بني (0.118)  
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وفيـام يي شـكل املسـار لنموذج  MCFA غـر املعيـاري بتأثراته الدالة 
إحصائيًّا:

شكل املسار لنموذج MCFA غر املعياري لتقدير الذات بمساراته الدالة

  P10, N9, N5 املفـردات  أن تشـبعات  السـابق  الشـكل  يتضـح مـن 
بالعامـل العـام غـر دالـة إحصائيًّـا عنـد 0.05، وكذلـك االرتباطات بني 
بواقـي املفـردات السـالبة يف نمـوذج بـني املجموعات غـر دالـة إحصائيًّا؛ 
لذلـك تـم حذفها من شـكل املسـار كام أن تشـبعات املفردات عى مسـتوى 

داخـل املجموعـات أكـرب مـن نظرهتا عـى مسـتوى بـني املجموعات. 

وعليـه، تـم توظيـف إسـرتاتيجية التحليـل العامـي التوكيـدي متعدد 
املسـتويات لبيانـات ذات طبيعـة هرميـة للتحقـق مـن بنـاء العامـل العـام 
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مـع وجـود ارتباطات بـني بواقي املفـردات السـالبة ملقياس تقديـر الذات؛ 
حيـث طبق عـى فصـول دراسـية خمتلفـة يف أحجـام الطالب. تـم توظيف 
التوكيـدي  التحليـل  إلجـراء    Muthen (1994) إسـرتاتيجية   أو  مدخـل 
متعـدد املسـتويات، وهـذا هـو اإلجـراء املناسـب الـذي يسـمح للباحثـني 
بتقديـر البنيـة العامليـة للمقاييـس عـى مسـتويات متعـددة مـن التحليـل، 
وذلـك داخل املجموعـات وبني األفـراد )املجموعات(. وأشـارت النتائج 
إىل أن نمـوذج  MCFA أكثـر مطابقـة من نمـوذج CFA التقليدي؛ حيث تم 
تضمـني التباينـات داخـل املجموعـات والتباينـات بـني املجموعـات مًعا، 
وكانـت التشـبعات للمفـردات بالعوامـل عى مسـتوى داخل األفـراد أكرب 
حجـاًم وأكثـر داللـة إحصائية من تشـبعاهتا عى مسـتوى بـني املجموعات، 
كـام مل يسـهم نمـوذج التحليـل العامـي التوكيـدي بـني املجموعـات بدور 
كبـر يف حتسـني مطابقـة نمـوذج التحليـل التوكيـدي متعـدد املسـتويات، 
وأن مطابقـة نمـوذج MCFA كانـت مناسـبة ومل تكن جيدة؛ حيـث الداللة 
اإلحصائيـة χ2 زادت قيمتهـا، وهـذا يشـر إىل وجـود بعض األسـباب التي 
ربـام أدت إىل سـوء املطابقـة، ويـرى  Hox (1995) أن هنـاك عـدة عوامـل 

أدت إىل ذلـك أمههـا: 

حجم عينة املجموعات
حيـث بلغت 16 جمموعة أو مسـتوى يف الدراسـة، بينـام يؤكد كثر من 
الباحثـني، أمثـال:  Hox & Mass (2001), Hox & Kreft (1994) بأنه جيب 
أن يكـون عـدد املجموعـات املـوىص هبـا إلجـراء نمذجـة املعادلـة البنائية 
متعـدد املسـتويات مـن 20 حتـى 100 جمموعـة فأكثر، ويفضـل أن ال يقل 
عـن 30 جمموعـة، وهـذا مـا أدى إىل حـدوث حتذيـر أمدنـا بـه الربنامج يف 
أثنـاء تقديـر معـامل نمـوذج التحليـل العامـي التوكيـدي بـني املجموعات، 
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وهـي أن مصفوفـة تغايـر املتغـرات الكامنـة   حمددهـا غر موجـب، وعى 
ذلـك، فـإن نتائـج بـني املجموعـات تؤخـذ بحـذر شـديد يف ذلـك، وربـام 
يكـون ألحجـام العينـات داخـل املجموعـات أثـر يف ذلـك، ولكـن نتائج 
الدراسـات أوضحـت أن العـدد غـر املتسـاوي مـن األفـراد داخـل كل 
جمموعـة، ليـس لـه أثـر يف معـامل النمـوذج  (Hox & Maas, 2001) ولكـن 
أشـارت بعـض الدراسـات بـرورة أن ال يقل حجـم العينـات داخل كل 
جمموعـة عـن30  فـرًدا أو وحـدة معاينـة. وأكـد  Mok (1995)  أنه إلجراء 
MCFA بصـورة مناسـبة وصحيحـة، البـد مـن توافـر قواعد بيانـات ذات 

أحجـام عينـات كبـرة مـن 800 فأكثـر، وهـذا مل يتوافـر للمثـال السـابق، 
وعـى ذلـك البـد أن تؤخـذ النتائـج بحذر.

وعـى الرغـم من هذه املحـددات إال أنه طبق أسـلوب MCFA بطريقة 
منظمـة لدراسـة البنية العامليـة متعددة املسـتويات لقياس تقديـر الذات يف 

ضـوء حدود البيانـات املتاحة. 

وقـد قـدم معد الكتـاب إسـرتاتيجية حتليليـة حديثـة نسـبيًّا، وذلك بام 
يتناسـب مـع طبيعـة البيانات النفسـية والرتبويـة؛ حيث تكـون ذات طبيعة 
هرميـة متولـدة مـن جمتمعات طبقيـة من مـدارس وفصول دراسـية خمتلفة؛ 
حيـث ال تتوافر مسـلمة االسـتقاللية بني وحـدات املعاينـة، ويأمل الباحث 
مـن هـذا العرض إىل زيـادة اسـتخدام إسـرتاتيجية MCFA يف واقعنا العريب 

البحثي والسـلوكي والنفـي والرتبوي. 
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٧ . تقويم استخدامات نمذجة املعادلة البنائية: 
اإلرشادات والتوصيات

 Assessment SEM: Guidelines and
Recommendations

)ملخص دراسة:عامر،2014( 

٧ . ١ املستخلص
ـا، يتطلب  تعـد نمذجـة املعادلـة البنائيـة )SEM( تكنيـًكا إحصائيًّا قويًّ
إىل  الدراسـة  هدفـت  وقـد  واألساسـيات،  املبـادئ  مـن  كثـًرا  تطبيقهـا 
يف  املنشـورة  النفسـية  الدراسـات  يف   SEM تطبيقـات  اسـتخدام  مراجعـة 
جمـالت تربويـة ونفسـية عربيـة يف املـدة مـن عـام 2004 حتـى 2013م. 
واشـتملت العينـة عـى 28 دراسـة تضمنـت عـى تطبيقـات SEM، وهـي 
28 دراسـة تناولـت نمـوذج عامـي توكيـدي، 13 دراسـة تناولـت نموذج 
 .SEM حتليـل مسـار بني متغرات مقاسـة، ثامنية دراسـات تناولت نمـوذج
وتـم التقويـم يف ضـوء مراحـل النمذجة البنائية اخلمسـة، وهـي: ختصيص 
النمـوذج، التحديـد، التقدير، املطابقـة، والتعديل. وأشـارت النتائج إىل أن 
هـذه الدراسـات ال تتبـع أفضـل املامرسـات التـي أوىص هبا خـرباء نمذجة 
املعادلـة البنائيـة، مثـل: التحقـق مـن نمـوذج SEM مـن خطوتـني، صياغة 
النـامذج البديلـة، التحقـق مـن االعتداليـة، تقريـر النتائـج، حجـم التأثر، 
صـدق نمـوذج القياس، وتعديـل النموذج. وقـد نوقشـت النتائج وقدمت 

إرشـادات لالسـتخدام األمثـل لتحليـل نمذجـة املعادلـة البنائية.
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٧ . ٢ دراسات سابقة
قـام Breckler (1990) بمراجعـة تطبيقات نمذجة بنيـة التغاير يف أربع 
دوريـات يف جمال علم النفـس، وتوصل إىل 72 تطبيًقا تنـاول SEM يف املدة 
مـن عـام 1977م حتـى 1987م، وتم تقييمهـا يف ضوء طبيعة االسـتخدام 
)توكيـدي، معادلـة بنائيـة(، وطبيعة البيانـات )عرضية أو وصفيـة، طولية، 
جتريبيـة(، والتحقـق مـن رشط االعتدالية، واسـتخدام مـؤرشات املطابقة، 

التقدير. وتقديم معـامل 

 MacCallum, Wagener, Uchino & Fabrigar (1993) وأجـرى 
تقويـاًم للدراسـات التـي طبقـت SEM يف ثـالث دوريـات نفسـية أمريكية 
تتبـع APA، ووجـدوا أن معظـم املقـاالت مل تصـْغ نـامذج بديلـة. كـام قـام 
MacCallum & Austin (2000) بمراجعـة 500 تطبيـق نمذجـة املعادلـة 

البنائيـة يف 16 دوريـة نفسـية، ضمـن دوريـات اجلمعيـة األمريكيـة لعلـم 
النفـس )APA( يف املـدة مـن عـام 1993 حتـى عـام 1997م، وروجعـت 
ومصفوفـة  التحليـل  وإسـرتاتيجية  العينـة  حجـم  ضـوء  يف  الدراسـات 
وجـود  إىل  وتوصـال  وتقريرهـا،  النتائـج  وتفسـر  املسـتخدمة  االرتبـاط 

.SEM العديـد مـن املشـكالت وسـوء اسـتخدام تطبيقـات

وأجـرى McDonald & Ho (2002) مسـًحا للمامرسـات املسـتخدمة 
يف حتليـالت املعادلـة البنائية يف املـدة من عام 1995م حتـى 1997م يف 12 
دورية نفسـية ضمن دوريـات )APA(، ووجد 100 تطبيـق منها 41 تطبيًقا 
حققـت معايـر عـرض الشـكل البيـاين، الـذي يتضمـن كالًّ مـن النموذج 
املقـاس والبنائـي مًعـا )نمذجـة املعادلـة البنائيـة الكاملة(. وتـم تقويم هذه 
الدراسـات يف ضـوء ختصيص النمـوذج ومسـح البيانات ومرحلـة التقدير 
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وحسـن املطابقـة وتقرير املعـامل واألخطـاء املعيارية والنـامذج املكافئة. 

النمذجـة  تطبيقـات  السـتخدام  تقويـاًم   Martines (2005) أجـرى  كـام 
املعادليـة البنائية )حتليـل عامي توكيدي، نمذجة بنائية كاملة، حتليل مسـارات( 
يف دراسـات علـم النفس اإلرشـادي يف املـدة من عـام 1989م حتى 2003م، 
وتوصـل إىل 105 تطبيقـات لنمـوذج املعادلة البنائيـة SEM، توزعت يف ٪45 
SEM، و37٪ حتليـل توكيـدي، و 18٪ حتليـل مسـارات، وجـرى التقويـم 

يف ضـوء حتديـد نـامذج مبدئيـة بديلـة قبـل التحليـل والتحقـق مـن االعتدالية 
متعـددة املتغـرات التابعـة وتقدير مـؤرشات املطابقـة وتقدير مطابقـة نموذج 
املسـار بني املتغـرات الكامنة وتقرير كل مـن تقديرات املعـامل، وحجم التأثر، 
وتعديـل النمـوذج. وأكد أن الباحثـني ال يتبعون أفضل املامرسـات التي أوىص 

هبـا اخلرباء يف جمـال SEM عند اسـتخدامها يف الدراسـات. 

وراجـع Schreiber etal.(2006) اسـتخدام نمذجـة املعادلـة البنائيـة 
والتحليـل العامـي التوكيـدي يف جملـة البحـث الرتبـوي يف املـدة مـن عـام 
 CFA و SEM 1989م حتـى 2002م، ووجـدوا 16 دراسـة اسـتخدمت
وجـرى تقويمهـا يف ضوء قضايـا منهجية قبـل وبعد التحليـل، وهي حجم 
وطريقـة  املسـتخدم  والربنامـج  واالعتداليـة  املفقـودة  والبيانـات  العينـة 
البواقـي  وحتليـل   R2 وقيمـة  املقـدرة  واملعـامل  املطابقـة  وتقديـر  التقديـر، 

وتعديـل النمـوذج.

وتوجـد العديد من الدراسـات يف جمـال تقويم نمذجة املعادلـة البنائية 
 Hulland, Chow, & Lam تقويـم  أمههـا:  التسـويق،  دراسـات  يف جمـال 
(1996) السـتخدام النـامذج السـببية يف 11 جملـة، ووجـدوا 186 دراسـة 

اسـتخدمت 343 نموذًجـا سـببيًّا يف املـدة من عـام 1980 حتـى 1994م. 
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وتـم تقويـم هـذه النـامذج يف ضـوء قضايـا نظريـة )بنـاء النمـوذج واهلدف 
وتقويمـه،  النمـوذج  تقديـر  وقضايـا  والقيـاس،  املعاينـة  وقضايـا  منـه(، 
 Baumgartner & Homburg وقضايـا املالءمـة الوصفية. وكذلـك أجـرى
أربعـة  يف  البنائيـة  املعادلـة  نمذجـة  تطبيقـات  السـتخدام  تقييـاًم   (1996)

جمـاالت يف جمـال التسـويق واالسـتهالك. ووجـدا 149 تطبيًقـا يف املـدة 
مـن عـام 1977م حتـى 1994م. وجـرى التقويـم يف ضوء ثـالث قضايا، 
وهـي: ختصيص النمـوذج، ومسـح البيانـات، وتقويم النمـوذج. وتوصال 
إىل وجـود عـدد من األخطاء وسـوء اسـتخدام ألسـلوب SEM، فيام يتعلق 
بتخصيـص النمـوذج ومسـح البيانـات وكذلـك تقديـر النمـوذج ومطابقة 

له. البيانـات 

ويف جمـال اإلدارة، قـام Smith & Smith (2004) بمراجعـة اسـتخدام 
نمذجـة املعادلـة البنائيـة يف 10 جمـالت يف املحاسـبة اإلداريـة يف املـدة مـن 
عـام 1980م حتـى 2001م، وجـدوا 20 دراسـة اسـتخدمت SEM. وتم 
تقويـم النـامذج يف ضـوء طرائـق التقديـر ونوعيـة البيانـات وحجـم العينة 
ومـؤرشات املطابقـة والتحقق مـن االعتدالية وقضايا أخـرى، مثل: عرض 

ـا، معادلـة بنائية(. النمـوذج بيانيًّـا )توكيديًّ
وأجرى Shook, ketchen, Hult & kacmar (2004) تقوياًم الستخدام 
نمذجـة املعادلـة البنائية يف دراسـات اإلدارة اإلسـرتاتيجية يف ثالثة جماالت 
يف املـدة من عـام 1984م حتى 2002م، ووجدوا 92 دراسـة اسـتخدمت 
SEM، وتـم تقويـم هذه الدراسـات يف ضوء عـدة قضايا، مثـل: خصائص 

توزيـع البيانـات والثبـات والصـدق ومطابقة النمـوذج وتعديـل النموذج 
يرتكبـون  الباحثـني  أن  التقريـر، وتوصلـوا إىل  املكافئـة وكتابـة  والنـامذج 

  .SEM أخطـاًء عند اسـتخدام
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نمذجـة  السـتخدام  مسـًحا   Shah & Goldstien (2006) وأجـرى 
املعادلـة البنائيـة يف أربـع جمـالت يف جمـال اإلدارة، ووجدوا أن 93 دراسـة 
اسـتخدمت تطبيقات SEM يف املدة من عام 1984م حتى 2003م متضمنة 
حتليـل عامـي توكيـدي ومعادلـة بنائيـة وحتليـل مسـارات وتـم تقويمها يف 
ضـوء عـدة قضايا، وهـي قضايا مرتبطـة بمرحلة مـا قبل التحليـل متضمنة 
قضايـا نظرية وحجـم العينة ودرجـات احلرية وحتديد النمـوذج وختصيص 
النمـوذج املقـاس والبنائـي، وقضايـا مرتبطـة بتحليـل البيانـات متضمنـة: 
مسـح البيانات ونـوع املصفوفـة املدخلة وطريقـة التقدير، وأخـًرا القضايا 
املرتبطـة بمرحلـة مـا بعـد التحليـل، وتتضمن: تقويـم احللـول )مؤرشات 
حسـن املطابقـة( ومطابقـة النمـوذج املقـاس ومطابقـة النمـوذج البنائـي 
وتعديـل النمـوذج. وتوصـال إىل أن الباحثـني ال يتبعـون أفضل املامرسـات 

.SEM اسـتخدام  عند 

وراجـع Holbert & Stephenson (2002) اسـتخدام تطبيقات نمذجة 
املعادلـة البنائيـة يف دراسـات االتصـال يف املـدة مـن عـام 1995م حتـى 
2000م يف 37 جملـة، ووجـدوا 118 نموذًجـا وتـم تقويمهـم يف ضـوء 
ختصيـص النمـوذج وحتديده وتقديـره ومطابقته، وعرض تقديـرات املعامل.
وقيـم Nunkoo, Ramkisson & Gursoy (2013) اسـتخدام نمـوذج 
املعادلـة البنائيـة يف جمـال دراسـات السـياحة، وبلـغ عـدد الدراسـات التي 
 109 حـوايل  2008م  حتـى  2000م  مـن  املـدة  يف   SEM اسـتخدمت 
دراسـة،  مـن 2009م حتـى 2011م حـوايل 100  املـدة  دراسـات، ويف 
وجـرى تقويمهـا يف ضـوء حجـم العينـة والربنامـج املسـتخدم وعـرض 
النمـوذج بيانيًّـا وصياغـة نـامذج بديلـة ومدخـل إجـراء SEM، وطريقـة 

التقديـر ومـؤرشات املطابقـة وتعديـل النمـوذج وغرهـا.
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ويف ضـوء تراكـم الدراسـات التي تناولـت مراجعة وتقويم اسـتخدام 
تطبيقـات نمذجة املعادلـة البنائية يف األدبيات األجنبيـة، وأيًضا نتيجة تزايد 
اسـتخدام هذه اإلسـرتاتيجية التحليلية يف الدراسات النفسـية العربية، يرى 
املؤلـف رضورة ملحـة لتقويم هذا األسـلوب حتـى يكون الباحـث العريب 

عـى وعي بكيفية االسـتخدام األفضل ملنهجيـة نمذجة املعادلـة البنائية.

٧ . ٣ املشــــكلة:
1 ـ مـا واقع اسـتخدام تطبيقات SEM يف الدراسـات النفسـية لإلرشـادات 
املتفـق عليهـا اخلاصـة بمرحلـة ما قبـل التحليـل )عدد املـؤرشات لكل 
متغـر كامن، طبيعة املتغرات املقاسـة )املـؤرشات(، ختصيص النموذج 

البنائـي، حتديـد النمـوذج، درجات احلريـة، صياغة نـامذج بديلة(؟

2 ـ ما واقع اسـتخدام تطبيقات SEM يف الدراسـات النفسـية لإلرشـادات 
املتفـق عليهـا اخلاصـة بمرحلة مسـح البيانـات )حجـم العينـة، نوعية 
مسـلامت  مـن  التحقـق  املفقـودة،  البيانـات  مـع  التعامـل  املصفوفـة، 
االعتداليـة، طريقـة التقدير، الربنامـج وإصداره، إجـراء تقدير نموذج 

البنائية(؟ املعادلـة 

3 ـ ما واقع اسـتخدام تطبيقات SEM يف الدراسـات النفسـية لإلرشـادات 
النمـوذج وتعديلـه )مطابقـة  تقويـم  بمرحلـة  املتفـق عليهـا اخلاصـة 
النمـوذج العـام، مطابقـة النموذج املقـاس، مطابقـة النمـوذج البنائي، 

عـرض تقديـرات املعـامل، وتعديل النمـوذج(؟
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٧ . ٤ اهلدف 
التعـرف عى واقع اسـتخدام تطبيقـات نمذجة املعادلـة البنائية )حتليل 

عامي توكيدي وحتليل املسـار و SEM( يف الدراسـات النفسـية العربية.

٧ . ٥ األمهية:
1 ـ الوقوف عى واقع توظيف تطبيقات نمذجة املعادلة البنائية يف الدراسات النفسية.

األسـس  أهـم  إىل  النفسـية  العلـوم  جمـال  يف  الباحثـني  انتبـاه  توجيـه  ـ   2
واملبـادئ يف ضـوء التوجهات املتفـق عليها والواجب اتباعها لتحسـني 

ممارسـات تطبيـق نمذجـة املعادلـة البنائيـة. 

٧ . ٦ الطريقة 
  ٧ . ٦ . ١ املنهج املستخدم

تم استخدام املنهج الوصفي اعتامًدا عى أسلوب حتليل املحتوى.

٧ . ٦ . ٢ عينة الدراسات املنشورة
 تضمنـت هـذه املراجعـة تطبيقـات نمذجـة املعادلـة البنائيـة وهـي: 
التحليـل العامـي التوكيدي املسـتخدم يف التحقـق من مصداقيـة املقاييس، 
وحتليـل املسـار بـني املتغـرات املقاسـة )املقـدر مـن خـالل برامـج املعادلة 
البنائيـة(، ونمـوذج املعادلـة البنائيـة الـذي جيمـع بـني النمـوذج املقـاس 
والبنائـي مًعـا. ومتـت هذه املراجعـة يف املجالت النفسـية والرتبويـة العربية 
مـن خـالل البحث يف قواعـد البيانات املتاحة باسـتخدام إحـدى الكلامت: 
النمـوذج البنائـي، نمـوذج املعادلـة البنائيـة، التحليـل العامـي التوكيـدي، 
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حتليـل املسـار، الصدق العامـي، وكذلك تم االطالع عى األعـداد الصادرة 
مـن جمـالت كليـات الرتبيـة: املنيـا واملنوفيـة والزقازيـق وبنهـا واملنصـورة 
واإلسـامعيلية واإلسـكندرية، وجملـة اجلمعية املرصية للدراسـات النفسـية 
العربيـة )سـوريا(، ورسـالة اخلليـج العـريب  )مـرص(، واحتـاد اجلامعـات 
)السـعودية(، وجملـة البحـوث الرتبويـة والنفسـية )البحريـن(، وذلـك يف 
ـا  املـدة مـن 2000م حتـى 2013م، وتـم البحـث يف هـذه املجـالت يدويًّ
واسـتغرق هـذا وقًتـا طويـاًل. وبعـد البحـث تـم العثـور عـى 28 دراسـة 
كان أغلبهـا يف جملـة كليـة الرتبيـة ببنها: سـت دراسـات )21.4٪(، وجملة 
كليـة تربيـة الزقازيـق مخـس دراسـات )17.9٪(، وكل مـن كليـة تربيـة 
املنيـا واملجلـة املرصية للدراسـات النفسـية: أربع دراسـات )14.3٪(، ثم 
توزعـت الدراسـات عـى جمـالت كليـة تربيـة املنوفيـة وسـوهاج وغرها. 

وفيـام يـي اجلـدول )13( يبـني توزيـع الدراسـات حسـب عـام النر:

اجلدول رقم )١٣( توزيع الدراسات حسب عام النر

٪التكرارعام النر
2004310.7
200513.6
200813.6
2009517.9
2010414.3
2011621.4
2012621.4
20132.7
28100اإلمجايل
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واتضح أن أكثر الدراسـات يف عامي 2011 و2012 سـت دراسـات 
دراسـات)٪17.9(،  مخـس   2009 عـام  يليـه   ،)٪21.1( منهـام  لـكل 
وأمـا عـام 2013 فيتضمـن دراسـتني )7.1٪(، وقـد ترجـع هـذه النسـبة 
املنخفضـة إىل عـام 2013م؛ نظـًرا ألن الباحـث مل يتمكن مـن االطالع عى 
العـدد الكايف من الدراسـات؛ حيـث مل تصل أعدادهـا إىل املكتبة أو مل تدون 

البيانـات الرقمية. عى قواعـد 

 ٧ . ٦ . ٣ وحدة التحليل يف الدراسة
 يف الدراسـة الواحـدة يوجد أكثر من نموذج SEM، فيمكن اسـتخدام 
التحليـل العامـي التوكيـدي، باإلضافـة إىل نمـوذج SEM أو حتليـل عامي 
توكيـدي، باإلضافـة إىل حتليـل املسـار؛ لذلـك فـإن النمـوذج الواحـد يف 

الدراسـة هـو وحـدة التحليـل ويتم حتديـده من خـالل اآليت:
1 ـ التحقـق مـن مصداقيـة أكثـر مـن مقيـاس باسـتخدام CFA، فـإن كل 

نمـوذج وحـدة.
2 ـ املقارنة بني عدة نامذج عى العينة نفسها، واختيار أكثر النامذج مطابقة.

3 ـ التحقـق مـن نمـوذج مسـتهدف أجـري تعديل عليـه، يؤخـذ النموذج 
املستهدف.

4 ـ تقويـم نمـوذج عـى عينـات خمتلفـة )ذكـور ـ إنـاث(، يتـم التعامل مع 
كل نمـوذج عـى حـدة، ولكن إذا تـم التحقق مـن العينـة الكلية يؤخذ 

نمـوذج العينـة الكلية.
ويف ضـوء ذلـك، فإن الدراسـة تضمنـت أكثر من نمـوذج، وعى ذلك 
فـإن عدد النـامذج التي تضمنتهـا الـ 28 دراسـة هي 49 نموذًجـا، توزعت 
إىل 28 نمـوذج عامـي توكيـدي )27.1٪(، و13 نموذج حتليل مسـار بني 
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متغـرات مقاسـة )26.5٪(، وثامنيـة نـامذج SEM  )16.3٪( بمتوسـط 
عدد النـامذج يف الدراسـة 1.75 نموذج.

 ٧ . ٦ . ٤ قائمة تقويم استخدام نموذج املعادلة البنائية
ويف ضـوء مـا سـبق مـن دراسـات، سـنتناول تقويـم نمذجـة املعادلة 

البنائيـة مـن خـالل القائمـة اآلتية: 

بيانات عامة: 

ـ ما إسرتاتيجية حتليل نموذج SEM؟ 

أ ـ توكيدي صارم       ب ـ مقارنة بني نامذج     ج ـ بناء أو توليد نموذج.

ـ ما تصميم مجع البيانات؟ 

ج  ـ جتريبية. أ ـ عرب عرضية             ب ـ طولية   

ـ ما نوع التطبيق املستخدم؟

أ  ـ حتليل عامي توكيدي     ب ـ نموذج معادلة بنائية  ج ـ حتليل مسار.
النعماخلاصيةم

أوالً:  ختصيص النموذج

1
هـل تـم بنـاء النمـوذج يف ضـوء نظريـة متامسـكة أو تـراث مـن 

السـابقة؟  الدراسـات 
هل عرض النموذج النظري يف شكل مسار؟ 2

هل تم متثيل املتغر الكامن بعدد مناسب من املؤرشات؟ 3

ما عدد املتغرات املقاسة املمثلة للمتغرات الكامنة؟4
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5
ما طبيعة املتغرات املقاسة املمثلة للمتغر الكامن؟

أ ـ الدرجة الكلية للبعد.  ب ـ جمموعة فرعية للمفردات )حزم( 
ج ـ كل املفردات املكونة للمفهوم.

6
ما طبيعة العالقات )التأثرات( بني املتغرات الكامنة؟ 

أ  ـ نامذج أحادية االجتاه.            ب ـ نامذج تبادلية االجتاه.

هل صاغ نامذج بديلة أو متنافسة للنموذج املستهدف؟7

ثانًيا: حتديد النموذج:

8
املتغـرات  مـن  تقديرهـا  املـراد  احلـرة  املعـامل  عـدد  حـدد  هـل 

املقاسـة؟ 

هل عرض درجات احلرية للنموذج؟ 9

هل أشار إىل قضية حتديد للنموذج؟10

ثالًثا: مسح البيانات وتقدير النموذج:

هل حجم العينة مناسب لتقدير النموذج؟ 11

12
ما حجمها؟

أ  ـ أقل من 100.              ب ـ من 100 إىل 150.
 ج ـ 150 إىل 200.        د ـ  < 200.

ما نسبة متثيل املعلم يف النموذج بعدد أفراد العينة؟ 13

هل تم التحقق من توافر مسلمة االعتدالية للبيانات؟ 14

هل حدد نوع املصفوفة املحللة؟ 15

هل أشار إىل قضية البيانات املفقودة؟ 16

هل ذكر طريقة التقدير املستخدمة؟ 17

هل حدد الربنامج املستخدم يف التحليل؟ 18
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هل أشار إىل إصدار الربنامج؟ 19

هل استخدم مدخل اخلطوتني لتقدير معامل نموذج SEM؟ 20

رابًعا: تقويم النموذج:

21
هـل قـدر مطابقـة النمـوذج يف ضـوء املـؤرشات املطلقـة، مثـل: 

RMSEA(؟ و   χ2 و   AGFI و   GFI(

هل ذكر حدود الثقة اخلاصة بمؤرش RMSEA؟ 22

23
هـل قـدر مطابقة النمـوذج يف ضـوء املـؤرشات املتالزمـة، مثل: 

RFI, IFI, NFI NNFI CFI؟ 

هل أشار إىل حدود القطع اخلاصة بمؤرشات املطابقة املستخدمة؟ 24

25
عنـد املقارنـة بـني النـامذج هـل اعتمـد عـى مـؤرشات البسـاطة 

AIC(؟  -  PGFI  -  PNFI(
هل عرض مؤرش χ2 املعيارية )χ2 / df( ؟26

هل قدر الثبات للنموذج املقاس؟27

هل قدر الصدق التقاريب للنموذج املقاس؟28

29
بـني  املسـار  معامـالت  وداللـة  وإشـارة  حجـم  عـرض  هـل 

الكامنـة؟  املتغـرات 
هل ذكر مؤرش حجم التأثر R2 لكل متغر كامن داخي؟ 30

31
هـل عـرض تقديـرات املعـامل للنمـوذج )التشـبعات ـ التأثرات ـ 
األخطـاء املعياريـةـ  الداللة اإلحصائيةـ  تباينـات اخلطأ وغرها(؟

هل عرض التأثرات املبارشة وغر املبارشة والكلية؟ 32

هل عرض ملشكلة احللول غر املناسبة؟ 33

هل ناقش حتليل البواقي كمؤرش ملطابقة النموذج؟ 34
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خامًسا: تعديل النموذج:
هل تم تعديل عى النموذج املبدئي املفرتض ؟ 35

هل تم التعديل يف ضوء إحصائية فقط ؟36

هل تم تربير نظري للتعديالت عى النموذج ؟ 37

هل حتقق من مصداقية النموذج املعدل عى عينة أخرى ؟ 38

هل حدد اإلسرتاتيجية املستخدمة يف التعديل ؟ 39

٧ . ٦ . ٥ حتليل البيانات
حللـت البيانات باسـتخدام اإلحصـاء الوصفي والتكرارات والنسـبة 
املئويـة واملتوسـطات واملـدى والوسـيط، وذلـك بالنسـبة إىل 49 نموذًجا، 

.SPSS وليس عى مسـتوى الدراسـة باسـتخدام برنامـج

٧ . ٧ نتائج الدراسة
عرضـت نتائـج الدراسـة يف ضـوء عـدة حمـاور كـام تضمنتهـا قائمـة 

التقويـم:

٧ . ٧ . ١ البيانات العامة:
ـ إسـرتاتيجية حتليـل تطبيقـات SEM: تبـني أن 40 نموذًجـا )٪81.67( 
نـامذج  و9  املفـرتض  النمـوذج  مـن  الصـارم  التوكيـد  مدخـل  تبنـى 
)18.4٪( اعتمـدت عـى مدخـل املقارنـة بـني نـامذج مفرتضـة، وعـى 
ذلـك، فـإن اسـتخدام إسـرتاتيجية التأكـد مـن نمـوذج مفـرتض مسـبًقا 
هـي الشـائعة يف تطبيقـات SEM يف الدراسـات النفسـية العربيـة، وهـذا 
يتعـارض مع ما توصـل إليـه MacCallum & Austin (2000) يف البحث 



298

النفـي األجنبـي؛ حيـث تسـيطر عليـه إسـرتاتيجية املقارنـة بـني النـامذج.

ـ  طبيعـة البيانـات املحللة: اتضـح أن مجيع حتليالت نـامذج SEM اعتمدت 
عـى بيانـات عرضيـة جـراء تطبيـق اسـتبانات )100٪(، ومل تعتمـد أّي 
مـن حتليـالت تطبيقات SEM عـى بيانات طوليـة أو جتريبيـة، وهذا يتفق 

.(Baumgartner & Homburg, 1996; Breckler, 1990) جزئيًّـا مـع

ـ عـرض النمـوذج املفرتض بيانيًّا: من 49 نموذًجا تم عرض شـكل املسـار 
 (Holbert & Stephenson, وهـذا يتفـق مـع ،)٪لــ41 نموذًجـا )83.7
(Schreiber et al., 2006; Smith & Smith, 2004 ;2002، ولكـن هـذه 

النسـبة تقـل عـام توصـل إليـه Nunkoo et al. (2013) يف دراسـات جمـال 
.)٪98.1( السياحة 

٧ . ٧ . ٢ القضايا املرتبطة بمرحلة ما قبل التحليل لـ
 (N= 36: SEM & CFA)

عدد املتغرات املقاسة لكل متغر كامن )لنامذج CFA و SEM فقط(

 بلـغ وسـيط املتغـرات املقاسـة 13.5 متغر مقـاس، وتـراوح مداها 
مـن 2 إىل 83 متغر مقـاس لكل متغر كامن، يف حني بلغ وسـيط املتغرات 
الكامنـة 3.5، وتـراوح مداهـا مـن متغـر واحد إىل سـتة متغـرات، وبلغ 
وسـيط املتغـرات املقاسـة لـكل متغـر كامـن 5.00؛ أي أنـه تـم متثيـل 
املتغـر الكامـن بخمسـة متغـرات مقاسـة، وهـذا يزيـد عـى نسـبة متثيـل 
املتغـرات املقاسـة بالنسـبة للكامنـة يف دراسـات جمـال اإلدارة والتسـويق 

.(Baumgartner & Homburg, 1996; Shah & Goldstein, 2006)
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و   CFA )لنامذج  الكامنة  للمتغرات  )املؤرشات(  املقاسة  املتغرات  طبيعة 
)N=36 ،فقط SEM

تـم التعبـر عـن املتغـرات املقاسـة إمـا يف صـورة مفـردات املقيـاس 
نموذًجـا   13 ذلـك  عـى  اعتمـدت  التـي  النـامذج  عـدد  وبلـغ  مبـارشة، 
)36.1٪(، أو يف صـورة مقاييـس فرعيـة أو حـزم كمـؤرشات للمتغرات 
الكامنـة 23 نموذًجـا )63.9٪(؛ ألن التعبـر عـن املتغـرات املقاسـة يف 
ضـوء أبعـاد أو جتمعـات العنارص أفضل مـن املفردات للمقيـاس؛ ألن هذا 

يزيـد مـن ثبـات املـؤرشات، وجيعـل النمـوذج أكثر بسـاطة.

)N=21  ،فقط  SEM و PA طبيعة العالقات السببية يف النامذج )لنامذج 

بلـغ عـدد النامذج التـي كانت التأثـرات بـني متغراهتا أحاديـة االجتاه 
التأثـرات  درسـت  التـي  النـامذج  عـدد  وبلـغ   ،)٪90.5( نموذًجـا   19
إليـه  توصـل  مـا  مـع  يتفـق  وهـذا   )٪9.5( فقـط  نموذجـني  التبادليـة 

.(McDonald & Ho, 2002)

 درجات  احلرية وقضية حتديد النموذج

معظـم النـامذج ذكرت درجات احلريـة »38 نموذًجـا« )77.6٪(، يف 
حـني أن »11 نموذًجـا« مل يذكـر درجـات احلريـة )٪22.4(، وهذه نسـبة 
ا؛ حيـث إن معظـم الدراسـات حتـدد لـكل نامذجهـا درجـات  عاليـة جـدًّ
احلرية. وبلغ وسـيط درجـات احلرية 35.00، وهذا يؤكـد أن النامذج التي 
تناولتهـا الدراسـات النفسـية الرتبويـة العربيـة هـي فـوق التحديـد، وهذا 
 Holbert & Stephenson,( يتفـق مـع دراسـات جمـال اإلدارة واالتصـال
Shah & Goldstein, 2006 ;2000(، ويـدل هـذا عـى أن النـامذج تكـون 

حمـددة حتديـًدا موضوعيًّـا يف ضـوء أسـس نظرية سـليمة.
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صياغة نامذج بديلة

تبـني مـن 49 نموذًجـا وجـود تسـعة نـامذج )18.4٪( تـم حتليلهـم 
يف ضـوء املقارنـة بـني نـامذج بديلـة، يف حـني أن 40 نموذًجـا تـم  حتليلهـم 
 Breckler,) يف ضـوء عـدم وجـود نـامذج بديلـة )81.0(، وهـذا يتفق مـع
 1990; MacCallum & Austin, 2000; McDonald & Ho, 2002;

Nunkoo etal., 2013) ويتناقض مع Martines (2005)؛ حيث إن ٪47.6 

مـن الدراسـات صاغـت نـامذج بديلـة يف علـم النفس اإلرشـادي.

٧ . ٧ . ٣ القضايا املرتبطة بمرحلة مسح وإعداد البيانات
حجـــم العينـــة

لـكل النـامذج بلـغ وسـيط حجـم العينـة 299 فـرًدا، وهـذا يزيد عى 
 Baumgartner & Homburg,) مـا توصلت إليـه الدراسـات التقويميـة لــ
Breckler, 1990; Shah & GoldStein, 2006 ;1996)، ويقـل عـام توصـل 

Nunkoo et. al., (2013) يف جمـال أبحـاث السـياحة، وأن ٪20.4  إليـه 
مـن النـامذج اعتمـدت عـى عينـة أقـل مـن 100 فـرد، وهـذا يتفـق مـع 
MacCallum & Austin (2000)، وأن 71.4٪مـن النـامذج اعتمـدت عى 

 .SEM عينـة أكثـر مـن 200 فـرد، وهـذا يتفق مـع توجيهـات خـرباء

وبلـغ متوسـط حجـم العينـة إىل معـامل النمـوذج 10.5؛ أي أن متثيل 
 (Bentler & Chou, املعلـم بــ 10.5 أفـراد، وهـذا يتفـق مـع توجيهـات

.1987; Muller, 1996)

 املصفوفة املحللة

53.1٪مـن حتليـالت النـامذج مل تذكـر نـوع املصفوفـة املحللـة، وهذا 
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 Holbert & Stephenson, 2002 ; McDonald & Ho, 2002;) يتفـق مـع
نـوع  ذكـرت  التـي  التحليـالت  42.9٪مـن  و   ،(Shook et al., 2004

املصفوفـة، فقـد اعتمـدت عـى مصفوفـة االرتبـاط، و 4.1٪اعتمدت عى 
مصفوفـة التغايـر؛ أي أن مصفوفـة االرتبـاط هي األكثـر اسـتخداًما، وهذا 
يتعـارض مـع (Shah & Goldstein, 2006; Shook et al., 2004) الذيـن 
توصلـوا إىل أن مصفوفـة التغايـر هـي األكثـر اسـتخداًما، ولكـن يبـدو أن 
يسـتخدم  دائـاًم  الـذي   LISREL برنامـج  اعتمـدوا عـى  الباحثـني  معظـم 
الباحثـون يف مدخالتـه مصفوفـة االرتبـاط، وعـى ذلـك يتوقـع الباحث أن 
عـدًدا كبـًرا مـن التحليـالت يزيد عـى 80٪يسـتخدم مصفوفـة االرتباط، 
وهـذا يتعـارض مـع MacCullum & Austin (2000) الـذي توصـل إىل أن 
50٪مـن الدراسـات يف جمال علـم النفس اعتمدت عى مصفوفـة االرتباط. 

البيانات املفقودة

معظم الدراسـات )النـامذج( املحللة مل تر إىل قضيـة البيانات املفقودة 
 (Holbert & Stephenson, 2002 وهـذا يتفق مـع ،)٪44 نموذًجـا« )90«
 )٪10( دراسـات  مخـس  تناولـت  حـني  يف   ،McDonald & Ho, 2002)

اإلشـارة إىل قضيـة البيانـات املفقـودة يف أثناء مناقشـة العينة، وتـم التعامل 
.Listwise معهـا باسـتخدام املدخل املحافـظ

االعتداليـــــــة

يوجـد القليـل مـن النـامذج التـي ناقشـت قضيـة التحقـق مـن توافـر 
االعتداليـة للمتغـرات املتضمنة يف النموذج، وبلغـت 6 نامذج )٪12.6(، 
 (Breckler, 1990; McDonald & Ho, 2002; مـع  جزئيًّـا  يتفـق  وهـذا 
(Nunkoo et al., 2013; Schreiber et al., 2006، وتزيـد عـى مـا توصـل 



302

النـامذج  وهـذه   .)٪1.0( وهـي   Holbert & Stephenson (2002) إليـه 
املحللـة وتـم اسـتخدام  للبيانـات  توافـر االعتداليـة  إىل  السـتة توصلـت 

مـؤرشات االلتـواء والتفرطـح ملعرفـة مـدى توافـر االعتداليـة. 

طريقــــة التقديــــر

عـى الرغـم مـن أن طريقـة التقديـر ML هـي طريقـة default لـكل 
برامـج SEM، إال أن معظـم حتليـالت النامذج »37 نموذًجـا« )75.5٪( مل 
حتـدد طريقـة التقديـرات املسـتخدمة، وهـذا يتفق بـل يزيد عى مـا توصل 
 (Holbert & Stephenson 2002; Nunkoo etal., 2013; Schreiber et إليه
(al., 2006، وأن 12 حتليـاًل ذكـر طريقـة التقديـر )42.5٪(، وأن معظمها 

اعتمـد عـى طريقـة ML )91.7٪(، وحتليـل واحـد اعتمـد عـى طريقـة 
ULS )8.3٪(، ولكـن يتوقـع الباحـث أن كل التحليـالت التـي مل حتـدد 

 ML وعـى هذا التوقع فـإن طريقة ،ML طريقـة التقدير اسـتخدمت طريقة
اسـتخدمت بنسـبة )98٪(، وهـذا يتفـق مـع كل الدراسـات التقويميـة يف 

التخصصات.  مجيـع 

الربنامــج وإصــداره

اعتمـدت معظـم حتليـالت النامذج عـى برنامج الليـزرال )٪75.5(، 
و12 حتليـاًل عـى برنامـج AMOS )24.5٪(، بينـام مل يسـتخدم أي مـن 
أو غرهـا،   RAMONA أو   MPLUS أو   EQS مثـل:  الربامـج األخـرى، 
 ،(Shah & Goldstein, 2006; Shook et al., 2004) وهـذا يتفق جزئيًّا مـع
وتتفـق متاًما مـع Nunkoo et al. (2013) يف أن برنامج AMOS يي الليزرال 

االستخدام.  يف 
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)N=8 ،SEM إجراء تقدير نموذج املعادلة البنائية )فقط لنامذج

 ثالثة حتليالت اتبعــت مدخــل اخلطوتـني )37.5٪(. و)٪62.5( 
مـن التحليـالت اتبعت مدخل اخلطـوة الواحدة )النموذج املقـاس والبنائي 
مًعـا(. وهـذا يتفق متاًمـا مـع (McDonald & Ho, 2002) ويقـل عام توصل 

 .Martines (2005) ويزيـد عام توصل إليـه (Nunkoo et al., 2013) إليـه

٧ . ٧ . ٤ القضايا املرتبطة بام بعد التحليل )تقويم النموذج وتعديله( 
املطابقة الكلية للنموذج

تتضمن مؤرشات حسن املطابقة وهي عى النحو اآليت:
اجلدول رقم )١٤( التكرارات واملتوسط والوسيط واملدى ملؤرشات حسن املطابقة

املؤرش
تكرار 

استخدامه
املدىالوسيطاملتوسطالنسبة

املطلقة
χ24285.7215.955.1(0.0 ’ 2276.5)

df/χ22244.91.931.38(0.15 ’ 6.87)
GFI4081.60.930.95(0.76 ’ 1.00)

AGFI3877.60.890.91(0.62 ’ 1.00)
RMSEA4285.70.060.06(0.00 ’ 0.89)
حدود الثقة
RMSEA

12.4---

RMR1428.60.060.06(0.00 ’ 0.16)
املتالزمة

CFI3265.30.920.96(0.76 – 1.00)
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NFI3673.50.920.99(0.61 ’ 1.00)
NNFI2755.10.890.92(0.63 – 1.00)

IFI1428.50.880.95(0.75 – 1.00)
RFI (BL89)1020.40.920.95(0.82 – 0.99)

AIC48.1---
ECVI918.3---

بالنسبة للمؤرشات املطلقة

يتضح من اجلدول السـابق أن مؤرش χ2  األكثر استخداًما يف الدراسات 
 (Nunkoo et al., وهـذا يتفـق مـع كل الدراسـات التقويميـة ،)٪85.7(
(Shah & Goldstein, 2006 ;2013، وأن قيمـة χ2 لــ 27.9٪مـن النـامذج 

دالـة إحصائيًّـا؛ أي أن هـذه النامذج سـيئة املطابقة مع البيانـات. واتضح أن 
)44.9٪( مـن النـامذج ذكرت مـؤرش χ2/df وهذه النسـبة تقـل عام توصل 
 ،(Baumgartner & Homburg, 1996; Shah & Goldstein, 2006) إليـه
ومـدى هـذا املـؤرش )0.15 ـ 6.27(، ووسـيطه 1.38، وهـذا يفيـد أن 
نـامذج SEM يف جمملهـا هـي فـوق التحديـد )أقـل مـن 2(، وأهنـا متطابقة 

جيـًدا مـع البيانات. 

ا مقارنـة باملؤرشات  وتـم اسـتخدام مؤرش RMSEA بنسـبة عاليـة جدًّ
األخـرى )85.7٪(، وهـذا يتفـق مـع Nunkoo et al. (2013) وتتعـارض 
مع Shah & Goldstein (2006) وبالنسـبة حلدود الثقة ملؤرش RMSEA  تم 
ذكرهـا يف حتليـل نموذج واحد )دراسـة واحدة فقط( )2.0٪( وهذه نسـبة 
ا. وتم اسـتخدام مـؤرش GFI بنسـبة مرتفعة أيًضـا )81.6٪( ثم  قليلـة جدًّ
مـؤرش AGFI )77.6٪(، وأخـًرا مؤرش RMR )28.6٪(. وبلغ وسـيط 
مـؤرشات χ2/df, GFI,  AGFI, RMSEA, RMR كام يي: 1.38، 0.96، 
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0.91، 0.06، 0.00 ، وهـذا يـدل عـى أن نـامذج SEM الــ 49 هـي يف 
جمملهـا جيـدة املطابقة مـع البيانات. أما بالنسـبة للمـؤرشات املتالزمة تبني 
أن أكثـر املـؤرشات اسـتخداًما هـو NNFI ،CFI ،NFI عـى التـوايل، وأن 
مـؤرشي IFI و RFI  أقـل اسـتخداًما وبلـغ وسـيط هذه املـؤرشات كام يي: 
0.94، 0.96، 0.92، 0.95،0.95 عـى التـوايل، وهذا يعطي انطباًعا 

أن النـامذج املحللـة تتطابـق بدرجة جيدة مـع البيانات. 

ومـن اجلـدول يتضـح أن مـؤرشات املطابقـة املطلقـة أكثر اسـتخداًما 
 Baumgartner & مـن املـؤرشات املتالزمـة، وهـذا الرتتيب يتفق متاًمـا مـع
 (Breckler, 1990; Martines, 2005; ويتعـارض مـع ،Homburg (1996)

 McDonald & Ho 2002; Nunkoo et al., 2013; Shah & Goldstein,

(Smith & Smith, 2004 ;2006 هـذا التعـارض نتيجـة أن هذه الدراسـات 

توصلـت إىل أن املـؤرشات املتالزمـة أكثـر اسـتخداًما مـن املطلقـة، حتـى 
 AGFI و GFI أشـار إىل قلـة االعتـامد عـى مـؤرشي Martines (2005) إن
نتيجـة حمدداهتـام، مثـل: تأثرمها بحجم العينـة واالعتدالية، وأشـار إىل أمهية 

.CFI اسـتخدام مؤرش 

أما اسـتخدام مـؤرشي AIC و ECVI فكان حمدوًدا نتيجة السـتخدامهام 
يف أغـراض املقارنة بني النامذج، وكان اسـتخدام هذه اإلسـرتاتيجية حمدوًدا يف 
الدراسـات. واعتمـدت ثالثـة نـامذج )6.1٪  ( عى مؤرشي البسـاطة ومها: 

 .(Martines, 2005; Nunkoo et al., 2013) وهـذا يتفـق مع PNFI و PGFI

)N= 36 ،CFA و SEM مطابقة نموذج القياس )نامذج

قـدرت كل نـامذج SEM و CFA الثبـات للمتغرات املقاسـة للنموذج 
املقـاس مـن خالل معامل ألفـا )100٪(، وتم تقدير الثبات باسـتخدام ألفا 
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 (Baumgartner & Homburg, لألبعـاد، وهـذا يزيد عـى مـا توصـل إليـه
(Nunkoo et al., 2013; Shah & Goldstein, 2006 ;1996، أمـا تقديـر 

الثبـات يف ضـوء مـؤرش نسـبة التبايـن املفـرس R2 لـكل متغـر مقـاس، فإنه 
تـم ذكـره يف حتليـل واحد فقـط، أمـا تقدير الصـدق للنمـوذج فلـم تتناول 
 Nunkoo et al. أي دراسـة قضيـة صدق النمـوذج املقاس، وهـذا يتفق مـع

.Shah & Goldstein (2006) (2013)، ويتعـارض مـع

)N=21 ،PA و SEM مطابقة النموذج البنائي )لنامذج

قـدر مـؤرش R2 للمتغـر الكامـن التابـع لثامنيـة نـامذج بــ)٪38.1(، 
 (Martines, 2005; Nunkoo et al., 2013; وهـذا يقـل عـام توصـل إليـه

.Shah & Goldstein, 2006)

 عرض تقديرات املعامل: 
اجلدول رقم )١٥( التكرارات والنسب املئوية لتقديرات املعامل للتطبيقات الثالثة

CF = 28SEM = 8PA=13اإلمجايل
٪التكرار٪التكرار٪التكرار٪التكرار

التأثر املبارش 
)B(

--787.5131002095.2

)Y( 3083.3--2485.7675.0التشبع
اخلطأ 

املعياري
1035.7112.5753.81836.7

T 1242.9225.001076.93449.0قيمة
0.00.00.00.00.00.00.00.0خطأ التباين
التأثر غر 

املبارش
--225215.4419.0
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التأثرات 
الكلية

--112.5215.4314.2

2.00.00.012.024.0+حتليل البواقي
حلول غر 

مناسبة
0.00.00.00.012.012.0

 يتضح من اجلدول السابق أن 95.2٪من دراسات SEM و PA قدرت 
التأثـر املبـارش،  و 83.3٪من نـامذج SEM و CFA قدرت تشـبع املتغرات 
 Breckler, 1990; Holbert & Stephenson,) مـع  يتفـق  وهـذا  املقاسـة، 
2002)، بينـام يوجـد قليـل مـن الدراسـات التـي ذكـرت التأثـرات املبارشة 

 Holbert & يتفـق مـع  تقريًبـا 14٪، وهـذا  املبـارشة والكليـة مًعـا  وغـر 
Stephenson (2002)، وعموًمـا، فـإن النـامذج التـي ذكـرت تقديـر معلمني 

عـى األقـل )التأثر أو التشـبع وقيمـة T(، 24 نموذًجـا )49٪(، وهذا يتفق 
 MacCullum & Austin, 2000; Martines, 2005; McDonald & Ho) مع
2002)، بينـام ذكـرت دراسـة واحـدة وجـود حلول غـر مناسـبة )٪2.0(، 

 MacCullum) وعرضـت دراسـتان حتليـل البواقي 4.0٪، وهـذا يتفق مـع
Austin, 2000; Martines, 2005; Shook et al., 2004 &)، يف أن معظـم 

الدراسـات ال تعطـي تقريًرا كامـاًل لتقديـرات املعامل.

تعديل النموذج
مـن 49 نموذًجـا، 13 نموذًجـا أجـرى تعديـاًل للنمـوذج املفـرتض 
)26.5٪(، وهـذا يتفـق مع مـا توصل إليـه Schreiber et al. (2006)، بينام 
 (Baumgartner & Homburg, 1996; Breckler, قلـت عـام توصـل إليـه
(Martines, 2005; Shook et al., 2004 ;1990 وزادت عـام توصـل إليـه 

(Shah & Goldstein, 2006). و13 نموذًجـا 100٪أجـرت التعديـالت 
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عـى أسـس إمربيقيـة إحصائيـة، ودارسـتان مـن 13 أجرتـا تعديـاًل أيًضـا 
مـع تربيـرات نظريـة )15.1٪(، ودراسـة واحـدة أجـرت التحقـق مـن 
مصداقيـة النمـوذج املعـدل عى عينـة أخـرى )7.74٪(، وهذا يتفـق متاًما 
مـع (Martines, 2005; Schreiber et al., 2006)، ومتـت التعديـالت إمـا 
بحـذف مسـارات غـر دالـة إحصائيًّـا لنموذجـني )4.1٪(، أو بإضافـة 
مسـارات مـن خـالل مـؤرشات التعديـل خلمسـة نـامذج )38.5٪(، أو 
بحـذف وإضافـة مًعا ألربعـة نـامذج )30.8٪(، ومل حتـدد دراسـتان كيفية 
 (Breckler, 1990; يتفـق  وهـذا   .)٪15.4( النمـوذج  تعديـل  إجـراء 

.Schreiber et al.,  2006; Shah & Goldstein, 2006)

  ٧ . ٨ املناقشـــــــة
عـى الرغـم مـن مميـزات اسـتخدام SEM يف التعامـل مـع الظواهـر 
أن  إال  الكالسـيكية،  التحليـل  أسـاليب  عـى  وتفوقهـا  النفسـية، 
استخدامـــها مــا زال حمـــدوًدا يف الدراسـات النفسية العربية، وذلــــك 
  2005 انظـر:  األجنبيـة.  الدراسـات  جمـــال  يف  باستخــــدامها  مقارنـة 
 (MacCullum & Austin 2000; Martines, McDonald & Ho, 2002)

وربـام يرجـع هـذا إىل عـدم وعـي الباحثـني هبـذه اإلسـرتاتيجية التحليليـة 
نتيجـة حداثـة توظيفهـا يف الدراسـات النفسـية، وأيًضـا إىل عـدم تضمـني 
املراجـع اإلحصائيـة هلـذا األسـلوب، واعتمـدت معظـم الدراسـات عـى 
إسـرتاتيجية املدخـل التوكيـدي للنامذج، ويرجـع هذا إىل أن معظـم النامذج 
كانـت عبـارة عـن حتليـل عامـل توكيـدي لبنيـة مقاييـس معـروف أبعادها 

مسـبًقا، وحيـاول الباحثـون التأكـد مـن مصداقيتهـا.

الدراسـات  أن معظـم  النمـوذج، يالحـظ  بتخصيـص  يتعلـق  وفيـام 



309

افرتضت النامذج يف ضوء أسـس نظرية قوية، وكذلك عرض شـكل املسـار 
)النمـوذج( بيانيًّـا، وفيـام خيـص متثيـل املتغـر الكامـن باملتغـرات املقاسـة 
 (Bentler & Chou, 1987; Bollen, توجيهـات  زادت عـن  أهنـا  يتضـح 
(Marsh et al., 2005 ;1989، وبالنسـبة لطبيعـة املتغـرات املقاسـة املمثلـة 

للمتغـرات الكامنة، فـإن أغلب الدراسـات اعتمدت عى األبعـاد الفرعية 
للمقيـاس، وهـذا يقلل مـن تعقيد النمـوذج وبدوره انعكـس عى احلصول 
عـى مطابقـة جيـدة للنـامذج، وأن البحـث النفي العـريب مل يتنـاول النامذج 
ذات التأثـرات املتبادلـة، التـي تتناسـب متاًمـا مع الظاهـرة النفسـية، وربام 
يرجع هذا إىل حدوث مشـكالت يف أثناء حتلـــيل وتقديــــر هذه النامذج؛ 
نظــًرا لتعقيـد هـــذه النـامذج، وهـذا ســــائد أيًضــا يف البحـث النفـي 
األجنبـي، ومل تر الدراسـات النفسـية إىل قضيـة التحديد للنـامذج املحللة، 
ويرجـع هـذا إىل اخللـط بـني ختصيص النمـوذج وحتديـد النمـوذج، وأيًضا 
إىل عـدم معرفة مسـتخدمي SEM بإسـرتاتيجيات وفنيـات التعامل مع هذه 
القضيـة. ويوجـد القليـل مـن الدراسـات التـي صاغـت نـامذج بديلـة هلـا 
تفسـر نظري، مثـل: النمـوذج املفرتض، وهـذا خمالف لتوجيهـات اخلرباء 
 Hoyle & Panter, 1995; MacCallum et al., 1993; MacCallum &)

Austin 2000) الذيـن أكـدوا صياغـة نـامذج بديلـة حتى لو أن إسـرتاتيجية 

التحليـل هـي املدخـل التوكيـدي، وذلك لتجنـب التحيـز التوكيدي.

أمـا بالنسـبة لقضايـا مرحلـة مـا قبـل حتليـل البيانـات يبـدو أن حجم 
العينـة يف الدراسـات النفسـية العربيـة يفـوق نظرهتـا األجنبيـة ويتفـق مع 
 Chou & Bentler, 1995; Kline, 2016; Muthen & Muthen,) توجيهات
2002) وأن مصفوفـة االرتبـاط أكثر اسـتخداًما يف حتليالت النـامذج، وهذا 

 Boomsma، 1983; MacCallum & Austin, 2000;) خيالـف توجيهـات
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McDonald & Ho, 2002; Schumacker & Lomax, 1996) بـأن االعتامد 

التغايـر أكثـر أماًنـا مـن مصفوفـة االرتبـاط، وأن طريقـة  عـى مصفوفـة 
االحتـامل األقـىص هـي األكثـر اسـتخداًما، ولكنهـا تتطلـب االعتداليـة، 
نـادًرا،  إال  املحللـة  النـامذج  االعتداليـة يف  مـن مسـلمة  التحقـق  يتـم  ومل 
 Hoyle, 1995; Joreskog & Sorbom, 1988;) وهـذا خيالـف توجيهـات
وتناولـت   ،(McDonald & Ho, 2002; Quintana & Maxwell, 1999

ا وهذا  الدراسـات التعامل مـع قضية البيانـات املفقودة بدرجة حمـدودة جدًّ
خيالـف توجيهـات Raykov et al. (1991)، وكذلـك مل تتنـاول الدراسـات 
قضيـة القيـم املتطرفة، وهي متثل خطـورة يف أثناء حتليل نمـوذج SEM، فلو 
أن النمـوذج املفـرتض صحيـح يف ضـوء نظريـة ما، فـإن وجود نسـبة قليلة 
مـن البيانـات املتطرفة تـؤدي إىل تقديرات متحيـزة وداللـة إحصائية ملؤرش 
χ2، وهـذا بـدوره يـؤدي إىل اسـتنتاج خطـأ لتقويـم النمـوذج. وتـم إجراء 

حتليـل نمـوذج SEM ملعظـم التحليـالت يف خطـوة واحـدة، وهـذا خيالف 
 Anderson & Gerbing, 1988; McDonald &) SEM توجيهـات خـرباء
Ho, 2002)، وأن  الربنامـج األكثـر اسـتخداًما هـو الليـزرال، وهـذا يرجع 

إىل أن طبيعـة الدراسـات والكتابـات العربيـة يف جمـال SEM اعتمـدت عى 
الليزرال. برنامـج 

وبالنسـبة لقضايـا مـا بعـد مرحلـة التحليـل، وفيـام خيـص مـؤرشات 
حسـن املطابقـة، تبـني أن املـؤرشات املطلقة أكثر اسـتخداًما مـن املؤرشات 
 RMSEA و GFI و χ2 املتالزمة، ومعظم الدراسـات اعتمدت عى مؤرشات
 Hu & Bentler, 1995,) SEM وهـذا يتناقـض مع توجيهات خـرباء NFI و
 .(1998, 1999; MacCallum & Austin 2002; Weston & Gore, 2006

 .RMSEA, SRMR, CFI, NNFI الذيـن أكدوا عـى اسـتخدام مـؤرشات
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وكذلـك اعتمـدت كل الدراسـات عى حـدود القطـع التقليدية وهي 
0.90 كمعيـار ملطابقـة النمـوذج، ومل تعتمد أي دراسـة عى حـدود القطع 
 CFI, Hu & Bentler (1999) وهـي 0.95 ملـؤرشات  التـي أشـار إليهـا 

.NFI, GFI, IFI, RNI

وبالنسـبة لتقديـرات املعـامل، فـإن نصـف النـامذج مل تذكـر تقديـرات 
 (Boomsma, 2000; Hoyle املعـامل كاملـة، وهذا يتعـارض مـع توجيهـات
 & Panter, 1995; MacCullum & Austin 2000; McDonald & Ho,

(2002، وفيـام يتعلـق بتعديـل النموذج، فـإن التعديل تـم يف جممله يف ضوء 

ا تـم التحقق  أسـس إحصائيـة، وقليـل يف ضوء تفسـر نظـري، وقليـل جدًّ
 (Anderson SEM مـن مصداقيتـه، وهـذا يتعارض مـع توجيهـات خـرباء
 & Gerbing, 1988; Hoyle & Panter, 1995; MacCullum et al., 1992,

.1996; Quintana & Maxwell, 1999)

 ويف ضـوء هذه املناقشـة، يتضح أنـه ما زال الطريق أمامنـا طوياًل حتى 
نـامرس اسـتخدام SEM أفضـل ممارسـة عـام هـو قائـم، وإذا شـبهنا وضع 
اسـتخدام SEM يف الدراسـات النفسـية العربيـة بكوب زجاجـي ثلثه مملوء 
باملـاء فقـط. وهـذا الثلـث اململـوء باملـاء يتمثـل يف عـرض النمـوذج بيانيًّا 
وحجـم العينـة املناسـب وطريقـة التقدير، بينـام الثلثـان الفارغـان يتمثالن 
يف عـدم صياغـة نـامذج بديلـة، وعـدم التحقـق مـن مسـلمة االعتداليـة، 
وعـدم التحقـق من نمـوذج SEM مـن خطوة واحـدة، وعـدم االعتامد عى 
مـؤرشات املطابقـة األكثـر مناسـبة، وكذلـك عـدم تبنـي احلـدود املناسـبة 
وإجـراء التعديل للنموذج يف ضوء أسـس إحصائية من دون تفسـر نظري، 
وعـدم التحقـق مـن مصداقيـة النمـوذج املعـدل، وكذلك عـدم عرض كل 
 SEM السـتخدام Martines (2005) تقديـرات املعـامل، وهذا خيالف تشـابه
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يف جمـال علـم النفس اإلرشـادي حني قـال إن نصف الكوب فـارغ ونصفه 
مملـوء باملـاء. هـذه الدراسـة أكـدت قصـور وسـوء اسـتخدام تطبيقـات 
نمذجـة املعادلـة البنائيـة يف الدراسـات النفسـية العربيـة يف ضـوء األسـس 
واملبـادئ املثـى لتطبيقهـا، وهـذا مفـاده أنـه مـا زال أمامنـا الكثـر لنتعلمه 
عـن ممارسـة هـذه اإلسـرتاتيجية يف البحـث النفـي، فهـل هيتـم الباحثون 
هبـذه اإلسـرتاتيجية اإلحصائيـة يف دراسـاهتم سـواء يف تنـاول منهجية هذه 

اإلسـرتاتيجية أو توظيفهـا يف الدراسـات النفسـية؟!

SEM ٧ . ٩ إرشادات وتوصيات لالستخدام األمثل لـ
يف ضوء الدراسـات السـابقة ملبادئ وأسـس نمذجـة املعادلـة البنائية، 
التخصصـات  خمتلـف  يف  املنهجيـة  هلـذه  التقويميـة  الدراسـات  وكذلـك 
يمكـن عـرض أهـم اإلرشـادات والتوجيهـات التـي جيـب أن يلتـزم هبـا 
 Breckler, 1990; Hoyle & Panter, 1995;) الباحثـون قدر اإلمكان وهـي
 Hu & Bentler, 1999; Kline، 2016; MacCallun & Austin, 2000;

 McDonald & Ho, 2002; Raykov et al., 1991; Schumacker &

: عامـر،2004،2016)   ،Lomax, 2010

أواًل: مرحلة ختصيص النموذج:
.SEM ـ حدد مشكلة البحث التي حتاول عرضها عن طريق النموذج

ـ بنـاء النمـوذج يف ضوء أسـس نظرية قوية أو نتائج دراسـات سـابقة، وإن 
كان يفضـل بناؤه يف وجـود نظرية.

ـ اعـرض أو ارسـم النمـوذج النظـري يف شـكل مسـار يظهـر فيـه طبيعـة 
التأثـرات، ويفضـل وضع إشـارة املسـار، وأيًضا توضيح مـا إذا وجدت 
قيـم معـامل مثبتة أو مقيـدة، وأن يلتـزم الباحـث بالقواعد املتعـارف عليها 
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يف عـرض الشـكل. وأعـِط تفسـًرا منطقيًّـا للقيـود والفروض عـى معامل 
حمـددة ومدى ارتباطهـا بمنهجية حتليلـه أو مدى تفسـرها يف ضوء نظرية 

دراسات. أو 
ـ متثيـل املتغـرات الكامنـة بعـدد مناسـب مـن املـؤرشات وهنـا جيـب أن 
يمثـل املتغـر الكامـن بثالثة مـؤرشات أو أربعة، وهذا هو العـدد األمثل؛ 
وذلـك ألن متثيـل املتغـر الكامـن بعـدد كبـر مـن املـؤرشات يـؤدي إىل 

النموذج. تعقيـد 
ا )مثاًل عرة  ـ إذا كان عـدد املـؤرشات املمثلـة عن املتغر الكامن كبرة جـدًّ
مـؤرشات( جيـب التعبـر عنهـا يف صورة جتمعـات أو حزم أقـل؛ ألنه من 
شـأنه أن يزيـد من الثبـات للحزم، وجيعـل البيانات أكثـر اتصالية، ويقلل 

من تعقيـد النموذج.
بـني  التبادليـة  العالقـات  ذات  النـامذج  بطبيعـة  كامـل  ـ كـن عـى وعـي 
املتغـرات الكامنـة، وتوخـى احلذر عنـد تقدير معـامل هذه النـامذج نتيجة 
ظهور إشـكالية احللول غر املناسـبة ومشـكالت يف أثناء تقدير النموذج، 

وإذا مل تضـف قيـود عـى هـذه النـامذج، فإهنـا تكون غـر حمددة.
ـ اإلشـارة إىل عـدد املعـامل احلـرة يف النمـوذج ومقارنتهـا بدرجـات احلرية؛ 

لتحديـد نوعيـة التحديـد للنموذج.
ـ فحـص قضيـة التحديـد للنموذج خاصـة للنـامذج املعقدة؛ وذلـك ملعرفة 
وجـود قضيـة قبـل التحديـد للنمـوذج، وجتنبها بقـدر اإلمـكان، وجتنب 
التحديـد؛ ألن ذلـك يعطـي  تفسـر معـامل نمـوذج يعـاين مـن مشـكلة 
تقديـرات غـر صادقـة، ويمكن أن تسـاعد درجـات احلريـة للنموذج يف 
الكشـف عـن قضيـة التحديد، وكذلـك خمـرج الربنامج يعطي إشـارة إىل 

. لك ذ
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ـ جتنب النامذج ذات العالقات التبادلية بقدر اإلمكان.
ـ إذا كان النمـوذج يعـاين مـن عـدم التحديـد، فإنـه يمكـن تثبيـت مقيـاس 
للمتغـرات الكامنـة بوضع تشـبع أحد املتغرات املقاسـة عـى كل عامل 

الصحيح.  بالواحـد 
ـ صياغـة نامذج بديلة عى أسـس نظريـة خاصة، إذا كان هـدف الباحث هو 
املقارنـة بـني نـامذج، وكذلـك صياغتهـا يف حالـة اختبار نمـوذج توكيدي 
فقـط؛ وذلـك ألن صياغة نـامذج بديلة جينـب الباحث من مشـكلة التحيز 
التوكيـدي يف حالـة اختبـار نمـوذج واحـد فقـط، بالتـايل حيد مـن القدرة 

التعميمية للنمـوذج يف املجتمع.
ـ يف حتليـل العينـات أو املجموعات املتعددة حدد أشـكال التشـابه للنموذج 

يف املجموعتني )تشـابه القياسات(.

ثانًيا: قضايا مسح البيانات وإجراءات تقدير النموذج: 

ـ البـد أن يتـم حتليـل نمـوذج SEM يف ضـوء حجـم عينة مناسـب، والبد 
مـن حتديـد عـدد املعامل املقـدرة حتى يتـم حتديد حجـم العينـة يف ضوئها، 
واملتفـق عليـه بـني الباحثـني أن حجـم عينـة أكرب مـن 100 فـرد مقبول، 
ويفضـل أن يكـون 200 فرد فأكثـر، ويتوقف حتديد حجم العينة حسـب 

حجـم النمـوذج بمتغراتـه املقاسـة والكامنة وعوامـل أخرى.
ـ حتديـد نسـبة حجـم العينـة يف ضـوء عـدد املعـامل احلـرة، وأيًضـا يف ضوء 

املقاسـة. املتغرات  عـدد 
ـ البد من وصف جمتمع العينة وصًفا كاماًل بقدر اإلمكان.

ـ بقـدر اإلمـكان حـاول حتديد حجم العينة يف ضوء مسـتوى قـوة إحصائية 
مرغـوب فيه، حيـاول الباحث حتقيقه. 
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ـ إذا وجـدت عينـة طبقيـة ممثلـة للمجتمـع الطبقـي، يفضـل إجـراء حتليل 
نمـوذج املعادلـة البنائيـة متعـدد املجموعات.

ـ البـد مـن وصـف مسـتوى القيـاس للمتغـرات وخصائـص القياسـات 
)املـؤرشات( مثـل: الثبـات والصـدق.

ـ البـد من حتديد كيفيـة التعامل مع البيانـات الغائبة يف ملـف البيانات؛ حيث 
تسـبب حتيـًزا لتقديـرات معامل النمـوذج، فإذا كانـت العينة كبرة فاسـتخدم 
املدخـل املحافـظ List-wise، وإذا كانـت العينـة صغـرة فاسـتخدم إحدى 

الطرائـق التعويضية احلسـابية، مثـل: إحالهلا باملتوسـط للمتغر.
ـ البـد مـن حتديد طريقـة التقدير املسـتخدمة، مثـل: ML و ULS و GLS و 

MLR وغرها. WLS و 

ـ التأكـد مـن توافـر خاصية االعتداليـة للبيانـات الداخلة يف حتليـل نموذج 
املعادلـة البنائيـة؛ وذلـك ألن طرائـق التقديـر، مثـل: ML و GLS تتطلب 

توافـر مسـلمة االعتدالية.
ـ إذا توافـرت عـدم االعتداليـة بدرجـة خفيفـة أو متوسـطة )حتديدهـا مـن 
التقديـر  طرائـق  اسـتخدام  يمكـن  فإنـه  وااللتـواء(،  التفرطـح  خـالل 
السـابقة؛ ألهنا تتميز بالضالعـة أو املناعة، وأما إذا كانـت عدم االعتدالية 
شـديدة، فإنه إمـا أن يلجأ الباحـث إىل إجراء حتوير للبيانات أو اسـتخدام 

.ADF التقدير  طريقـة 
ـ حـدد كيـف حتققـت مـن وجـود التالزميـة اخلطيـة بـني املتغـرات، وإن 

وجـدت فيجـب معاجلتهـا.
ـ تأكـد مـن عدم وجـود قيم متطرفـة يف البيانـات، وإن وجدت فـإذا كانت 
حقيقيـة فيجـب التعامـل معهـا بحـذر، وإذا كانـت نتيجة خطـأ اإلدخال 
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فيجـب حذفهـا، ويـرى آخـرون تقديـر نمـوذج SEM مرتـني؛ األوىل يف 
وجـود القيـم املتطرفـة، والثانية يف عـدم وجودها.

ـ بقـدر اإلمـكان اعتمـد عـى مصفوفـة التغايـر كمدخـل لتحليـل نمـوذج 
إىل  يـؤدي  البنائيـة؛ وذلـك ألن اسـتخدام مصفوفـة االرتبـاط  املعادلـة 
تقديـرات للمعـامل غـر متسـقة، والبـد مـن عـرض مصفوفـة التغايـر أو 
مصفوفـة االرتباط مقرونـة باالنحراف املعياري للحصـول عى تقديرات 

املعيارية. لألخطـاء  صحيحـة 
ـ حـدد نـوع الربنامـج املسـتخدم يف التحليـل وإصـداره، وأكثـر الربامـج 
 EQS و LISREL :تفضيـاًل من حيث االسـتخدام أو تفسـر النتائج هـي

و AMOS خاصـة يف العلـوم اإلنسـانية.
ـ أذكـر عـدد املحـاوالت التي اسـتغرقها الربنامـج يف الوصـول إىل احللول 
للمعـامل، وجيـب وصـف العوائـق والصعوبـات التـي واجهتهـا يف أثنـاء 

عمليـة التقديـر، مثـل: الفشـل يف إجـراء التحليل.
ـ كلـام أمكن اعـرض ملف املدخـالت للربنامـج املسـتخدم متضمنًا حتديد 

املعـادالت واملعـامل للنمـوذج، وذلك يف مالحق الدراسـة.
ـ تأكـد أن حمـدد املصفوفـة املـراد حتليلهـا موجـب؛ ألنـه إذا كان سـالًبا فال 
داعـي إلجـراء التحليـل، وجيـب إعـادة النظـر يف حتديـد النمـوذج مـرة 

أخـرى أو فحـص البيانـات.
ـ جيـب إجـراء حتليـل نمـوذج املعادلـة البنائيـة عـى خطوتـني، مهـا: حتليل 
النمـوذج املقـاس، ثم حتليـل النمـوذج البنائـي، وخـرباء SEM يفضلون 

هـذا املدخل عـن مدخـل اخلطـوة الواحدة.
ـ البـد مـن حتديد طريقـة التقدير املسـتخدمة، وكيفية التحقق من مسـلامت 
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اسـتخدامها، والطريقـة األكثـر اسـتخداًما هـي ML، ويفضـل أن يذكـر 
الباحـث مـربرات اختيارها.

ثالًثا: تقويم مطابقة النموذج:
ـ رضورة عـرض مـؤرش χ2 مقروًنـا بدرجـات احلرية وداللتهـا اإلحصائية، 

.ML خاصـة إذا كانت طريقـة التقدير
ـ أكـد خـرباء نمذجة املعادلة البنائيـة أمهية االعتامد عى مـؤرش χ2 بقدر اإلمكان 
مقرونـة بمـؤرش يعتمـد عـى حتليـل البواقـي، مثـل: RMSEA أو SRMR أو 
كليهـام، إضافـة إىل املـؤرشات املتزايـدة CFI و NNFI وRNI؛ وذلـك ألهنـم 

أقـل تأثـًرا بحجـم العينة، وأكثر حساسـية لسـوء حتديـد النموذج.
ـ رضورة االعتـامد عـى إسـرتاتيجية ثنائيـة، تتمثـل يف االعتـامد عـى مؤرش 
.RNI أو NNFI أو CFI :بجانـب أحـد املـؤرشات املتزايـدة، مثـل SRMR

ـ القبـول بقاعـدة 0.90 غـر مناسـبة لبعض املـؤرشات، وجيـب أن تكون 
 CFI و AGFI و GFI و NNFI و NFI :0.95 فأعـــى عـــى املؤرشات
و RNI. ولكـن جيـب التأكيـد عى أن هـذه القاعدة تكون للنـامذج التي ال 

تتسـم بالتعقيـد وثبات مؤرشاهتـا عاٍل.
ـ اعـرض حتليـل البواقـي والقيم العليـا والدنيـا للبواقـي، وكذلك اعرض 

شـكل Q.Plot لتحديد مـدى مطابقـة النموذج.
ـ ال تعـِط توصيـات بـأن النمـوذج املفـرتض هو الوحيـد الـذي يتطابق مع 
البيانـات؛ لذلـك فمـن األفضـل صياغة نـامذج بديلـة قبل حتليـل مطابقة 
النمـوذج املفـرتض لتحديـد أهيـا أكثـر مقبولية يف تفسـر بيانـات العينة.

 PGFI ـ عنــد املقارنــة بني نامذج بديلـة، اعتمـد عى مؤشـــري البســاطة
.AIC وكذلـك مؤرش PNFI و
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ـ إضافـة إىل تقويـم مطابقـة النمـوذج ككل، جيـب تقويـم مطابقـة املعـامل 
للنمـوذج، وذلـك مـن خـالل عـرض  املختلفـة  البنائيـة  املعـادالت  أو 

مـؤرشات χ2 لـكل معادلـة بنائيـة.
ـ قيـم النمـوذج ليـس يف ضوء مـؤرشات املطابقـة، ولكن يف ضـوء النظرية 

وتفسـر معاملـه الفرعية يف ضـوء املقبوليـة الواقعية.
ـ ال تعـِط توصيـات بـأن النمـوذج املفـرتض هو الوحيـد الـذي يتطابق مع 

البيانات.

رابًعا: تعديل النموذج:
ـ اعـرض مـؤرشات التعديـل التـي يعطيهـا الربنامـج للنمـوذج املفـرتض 

لتحسـني املطابقـة.
ـ عدل النموذج املبدئي يف أضيق احلدود كلام أمكن.

ـ قبل التعديل هل متت املقارنة بني مطابقة النامذج البديلة أو املتكافئة.
ـ إن عدلـت النمـوذج فالبـد أن تعتمد عى األسـس اإلحصائيـة، والبد أن 

تكـون مسـتندة إىل التفسـرات النظريـة القوية إلضافة مسـار أو حذفه.
ـ جتنـب تعميـم النتائـج للنمـوذج املعـدل إال إذا أجـري لـه مصداقيـة مـن 

عينات. خـالل 

خامًسا: التقرير والنتائج:
ـ اعرض الوصف اإلحصائي للمتغرات املقاسة يف مصفوفة التغاير.

ـ أذكـر تقديـرات املعامل للنمـوذج النهائي، مثـل: التقديرات غـر املعيارية، 
واألخطـاء املعيارية، والتقديـرات املعيارية.

ـ ال تِرْ إىل الداللة اإلحصائية لتقديرات املعامل املعيارية.
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السـببية  التأثـرات  مثـل:  املعـامل،  تقديـرات  إشـارة  مقـدار  عـى  علِّـْق  ـ 
)معامـالت املسـار(، أو النتائج التي تثر الدهشـة، مثـل: تأثرات اإلمخاد 

. ها غر و
ِع السـببية بصـورة مطلقـة  ـ إذا قبلـت مطابقـة النمـوذج البنائـي، فـال تـدَّ
أكيـدة، خاصـة إذا كانـت البيانـات تولـدت مـن تصميـامت غـر جتريبيـة.

ـ إذا قبلـت مطابقـة النمـوذج قـدم تطبيقـات مرتبطـة باملتغـرات املرتبطـة 
بالنمـوذج فقـط، فهـل هـذا أفـاد يف قبـول النظريـة أم رفضهـا.

ـ لـو أن عينتـك كبـرة، فقسـمها إىل نصفـني، النصـف األول أجـِر عليـه 
التحليـل، واجلـزء الثـاين الختبـار مصداقيـة النمـوذج، وإذا مل جتـِر ذلـك 

فال تعمـم نتائـج الدراسـة.
ـ حدد ثبات مكونات نموذج القياس وكذلك الصدق التقاريب.

ـ أذكـر كل معـامل التقديـر للنمـوذج، مثـل: التشـبعات ومعامل املسـارات 
واألخطـاء املعياريـة والداللـة اإلحصائيـة وتباينـات األخطـاء وكذلـك 

املعيارية. احللـول 
ـ اعـرض التأثـرات املبارشة وغر املبـارشة والكلية بني املتغـرات الكامنة، 

خاصة يف وجود متغرات وسـيطة.
ـ ناقـش حتليـل البواقـي كمـؤرش ملطابقـة النمـوذج، وحـدد القيـم الثالثـة 

هلـذه البواقـي الصغـرى واملتوسـطة والعليـا.
ـ اعرض مؤرش حجم التأثر χ2 لكل معادلة بنائية يف النموذج البنائي.

ـ اعـرض مـا إذا وجـدت مشـكالت يف أثنـاء تقديـر النمـوذج أو نتائج غر 
منطقيـة سـواء للتأثـرات أو التباينـات؛ ألن ذلـك مـن شـأنه أن حيـد من 

تفسـر النتائـج، وبالتـايل تعميمها.
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ـ وأخـًرا قـدم Thompson (2000) عدة إرشـادات وتوصيـات عند تطبيق 
نمذجـة املعادلـة البنائية، وهي عـى النحو اآليت:

ـ ال تعتقـد أن النمـوذج املفـرتض هـو الوحيـد املطابـق للبيانـات، فيجـب 
صياغـة نـامذج أخـرى بديلـة، يمكـن أن تفـرس العالقـات بـني متغرات 

النموذج.
عنـد   Anderson & Gerbing (1988) لــ  اخلطوتـني  اسـتخدم مدخـل  ـ 
التحقـق مـن النمـوذج املقـاس أواًل )التحليـل العامـي التوكيـدي(، ثـم 
حتقـق مـن النمـوذج املقـاس البنائـي )نمـوذج العالقـات بـني املتغرات 

الكامنـة( ثانًيـا.
ـ قيِّـم النـامذج املفرتضـة يف ضوء مـؤرشات املطابقة والنظريـة واالعتبارات 

العمليـة األخرى.
ـ اعرض مؤرشات مطابقة من تصنيفات خمتلفة.

ـ حتقـق مـن املسـلامت الواجـب توافرهـا لتطبيـق نمذجـة املعادلـة البنائية، 
مثـل: االعتداليـة املتدرجـة للبيانات.
ـ حتيز للنموذج األكثر بساطة كلام أمكن.

ـ خـذ يف اعتبـارك طبيعـة مسـتوى القياس للمتغـرات )متصلـة، منفصلة( 
وتوزيعها.

ـ ال تستخدم أحجام عينات صغرة.
ـ حتقـق مـن الصـدق التعميمي مـن أي نموذج معـدل تم إجـراء تعديالت 

عليـه يف ضوء أسـس إحصائيـة أو نظرية.
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قائمة املصطلحات
Constructsأبنية

Direction of Causalityاجتاه السببية 

Smoothing Procedureاإلجراء الناعم أو التعوييض 

 One- Dimensionalأحادي البعد 

 Ridge Optionاختيار ريدج 

 Disturbance Variableأخطاء القياس للمتغرات

Standard Errorsاألخطاء املعيارية 

Errors or Residuals or Disturbancesاألخطاء أو البواقي

Reciprocal Suppressionاإلمخاد التباديل 

Negative Suppressionاإلمخاد السالب 

Classical Suppressionاإلمخاد الكالسيكي 

  Suppressionاإلمخاد أو التناقضية 

Forced Entryاإلدخال اإلجباري 

Sequential Entryاإلدخال التسلسي 

  Simultaneous Entryاإلدخال التالزمي )مًعا( 

Hierarchical Entryاإلدخال اهلرمي 

Correlationاالرتباط  

Autocorrelationاالرتباط الذايت 

Part – Whole Correlationارتباط الكل باجلزء 



336

االرتباط أو التغايرات املشتقة من 
النموذج 

Model - Implied Covariance and 
Correlation 

Inter-Correlationارتباط داخي 

Causal Relationshipارتباط سببي 

Correlation Among  Parameter Estimatesاالرتباطات بني تقديرات املعامل  

 Temporal Precedenceاألسبقية الزمنية 

 Factor Extractionاستخالص العوامل

إسرتاتيجية النامذج )البديلة( أو 
مقارنة النامذج

Alternative Model Strategy or Model 
Comparison

إسرتاتيجية بناء أو تطوير النموذج أو 
توليد النموذج

 Model Development or Generating 
Strategy

Data  Reduction Techniqueأسلوب لتقليل البيانات 

Multivariate Normalityاالعتدالية املتدرجة 

 Univariate normalityاالعتدالية لكل متغر عى حدة 

 Linear Dependencyاالعتامدية اخلطية 

Data Preparationإعداد البيانات للتحليل

 Regression االنحدار

Factor Scores Regressionانحدار الدرجات العاملية  

Simple Regressionانحدار بسيط 

Stepwise Regressionاالنحدار خطوة خطوة )التدرجيي( 

Multiple Regressionانحدار متعدد 



337

Deflationانكامش 

Specification Searchبحث التخصيص 

 Parsimonyالبساطة

Model Parsimonyبساطة النموذج 

Covariance Structureبناء التغاير 

Mean Structureبناء املتوسط 

Simple Structureبناء بسيط 

Factorial Suitabilityبنية عاملية مناسبة 

Correlation Residualsبواقي االرتباط 

 Standardized residualsالبواقي املعيارية 

Data Experimentalالبيانات التجريبية  

Longitudinal Dataالبيانات الطولية 

Missing Dataالبيانات الغائبة أو املفقودة 

Cross- Sectional Dataبيانات مستعرضة

Mediating Effectتأثر املتغرات الوسيطة

Interaction Effectsتأثرات التفاعالت

 Indirect Effectsالتأثرات غر املبارشة 

Varianceالتباين 

Error Varianceتباين األخطاء 

Common Varianceالتباين العام 

Unique Varianceالتباين الفريد 
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Shared Varianceالتباين املشرتك 

 Equal Error Variancesتباينات األخطاء املتساوية 

Homogeneity of Groups جتانس املجموعات 

Aggregationالتجميع الكي 

 Under- Identificationحتت التحديد 

Empirical Under Identificationحتت التحديد اإلمربيقي 

 Under- Estimatesحتت التقدير 

Identificationحتديد النموذج 

Item Parcelingحتزيم املفردات 

 Canonical Correlationحتليل االرتباط املتعدد

Regression Analysisحتليل االنحدار 

 Standard Multiple Regressionحتليل االنحدار املتعدد املعياري 

 Residuals Analysisحتليل البواقي 

Secondary Analysisالتحليل الثانوي 

Exploratory Factor Analysisالتحليل العامي االستكشايف 

Confirmatory Factor ANALYSISالتحليل العامي التوكيدي

التحليل العامي التوكيدي املختلط  
Two–Level Confirmatory Factor Analysisذو املستويني 

Hierarchical Factor Analysisالتحليل العامي اهلرمي 

Latent Class Analysisحتليل الفئات الكامنة

Path Analysisحتليل املسار 
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 Parallel Analysisالتحليل املوازي 

Primary Analysisحتليل أويل 

Transformationsالتحويرات 

Biasالتحيز 

Statistical Biasحتيز إحصائي 

  Upwardlyحتيز إجيايب

  Downwardlyحتيز سلبي

Confirmation Biasesالتحيزات التوكيدية 

interpretational Confoundingالتداخل التفسري 

Rotationتدوير العوامل 

Oblique Rotationالتدوير املائل 

 Orthogonal Rotationالتدوير املتعامد 

Factorial Invarianceالتشابه العامي

Double Loadingتشبع ثنائي أو مزدوج 

Factor Loadingsتشبعات العوامل

Sequential Designتصميم تسلسي 

Inflationتضخم 

Forward Inclusionالتضمني األمامي 

 Post hoc Modificationتعديل بعدي 

Model Complexityتعقيد النموذج

  Error Variance and Covarianceتغايرات وتباينات األخطاء 
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Kurtosisالتفرطح 

Platy Kurticتفرطح سالب

Positive Kurtic (leptokurtic)تفرطح موجب

Interpretation of Factorsتفسر العوامل

Iterative Estimationالتقدير التكراري املتعاقب 

  Overall Model Fit Assessmentتقدير مطابقة النموذج ككل 

Measurement  Invarianceتكافؤ القياس عرب جمموعات 

 Equivalenceتكافؤ املقياس 

Simultaneousتالزمية 

Co-Linearityالتالزمية اخلطية 

Multi- Collinearityالتالزمية اخلطية املتعددة 

Negative Skeweness التواء سالب

Positive Skewness التواء موجب 

Ridge Adjustmentتوافق ريدج 

Construct Reliabilityثبات املكون أو التجمع لعدد من املفردات

 Double Loadingثنائية التشبع 

 Sample Sizeحجم العينة 

Size of Groupحجم املجموعة

Backward Eliminationاحلذف اخللفي 

Scale Freeحرة القياس 
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Parcelsحزم

حزمة أو جتمع أو مقياس مصغر أو 
Mini -Scale or Compositesتكوينات 

 Standardized Solutionاحللول املعيارية 

Inadmissible Solutionاحللول غر املنطقية 

 Improper Solutionحلول غر مناسبة 

Out of Boundsخارج احلدود املنطقية 

Out of Range Parameter Estimatesخارج نطاق املدى املعروف 

  Specification Errorخطأ التخصيص 

Linearityاخلطية 

 Individual Scoresالدرجات املفردة 

Deviation Scoresدرجات انحرافية 

 Direct Causalسببية مبارشة 

Badness of Fitسوء مطابقة النموذج 

Path Diagramشكل املسار 

 Communalitiesالشيوع  

Construct Validityصدق البناء أو املفهوم 

Single Imputation Methodsالطرائق التعويضية االنفرادية 

 Maximum Likelihood  (ML) طريقة االحتامل األقىص 

طريقة االحتامل األقىص كاملة 
املعلومات

Full Information Maximum Likelihood 
(FIML)
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Available Case Methodطريقة احلالة املتاحة 

 Defaultالطريقة احلرة 

Generalized Least Squares (GLS)طريقة املربعات الدنيا التعميمية

Generalized Least Squares (GLS)طريقة املربعات الدنيا املعممة 

 Two–Stage Least Squares (TSLS)طريقة املربعات الدنيا ذات املرحلتني

Un-weight Least Squares (ULS)طريقة املربعات الدنيا غر املوزونة

طريقة املربعات الصغرى )الدنيا( 
 Ordinary Least Squares ( OLS )الرتبية 

Partial – Information Methodطريقة املعلومات اجلزئية  

Principal Component Analysis(PCA)طريقة املكونات الرئيسة 

Corrected Normal Theory Methodطريقة النظرية االعتدالية املصححة 

Principal Axis Factoring (PAF)طريقة عوامل املحاور الرئيسة 

Factorعامل

Indicator Unreliabilityعدم ثبات املؤرشات 

 Linear Structural Relationships (LISREL)العالقات البنائية اخلطية

  Linear Relationshipsالعالقات اخلطية

 Unanalyzed Associationعالقة غر حمللة 

Image Factoring (IF)العوامل التخيلية 

Alpha factoring (AF)عوامل ألفا 

Uncorrelated Factorsالعوامل غر املرتبطة 

Large Sample Techniqueالعينات الكبرة 
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Validation Sampleعينات مصداقية النتائج 

  Calibration Sampleعينة التحليل 

 Over- Identificationفوق التحديد 

Overestimate Modelفوق التقدير 

Tracing Ruleقاعدة األثر 

Count Ruleقاعدة العد 

Model Strengthقوة النموذج

Multiple – Indicator Measurementقياسات املؤرشات املتعددة 

Equality Constraintقيد متساٍو أو مكافئ

Cross Group Equality Constraintقيد متساٍو عرب املجموعات

 Staring Valuesالقيم البادئة )املبدئية( 

 Offending Estimates or Anomaliesالقيم الشاذة 

Outliersالقيم املتطرفة 

Multivariate Quilterالقيم املتطرفة املتدرجة 

Adjacent Valuesالقيم املصاحبة  

Univariate Outlierالقيمة املتطرفة يف متغر واحد 

  Extreme Valueالقيمة شديدة التطرف 

 Proportionality Constraintsقيود نسبية 

 Parsimony Principleمبدأ البساطة 

Multidimensionalمتعدد األبعاد 
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 Multi-Dimensionalityمتعدد األبعاد 

Exogenousاملتغر اخلارجي 

 Marker Variableمتغر مرجعي 

Mediating Variableمتغر وسيط

Dependent or Endogenous Variablesاملتغرات التابعة  أو الداخلية 

Latent Variablesاملتغرات الكامنة

Independent, or Exogenous Variablesاملتغرات املستقلة أو اخلارجية

متغرات كامنة أو غر مالحظة أو 
افرتاضية 

Latent, Unobserved, Hypothetical 
Variables 

Observed Variablesمتغرات مقاسة

 Measured, Observed,  Manifest Variablesمتغرات مقاسة أو مشاهدة

 Average Variance Extracted (AVE)متوسط التباين املستخلص 

 Mean Squares Error  (MSE)متوسط مربعات اخلطأ

 Non – Positive Definite Covariance Matrixاملحدد السالب ملصفوفة التغاير 
(NPD) 

Outcome or Criterionاملحك أو الناتج  

One Step Approachمدخل اخلطوة الواحدة 

Two– Step Approachمدخل اخلطوتني 

Factorabilityمدى قابلية املصفوفة للتحليل العامي 

 Squared Multiple Correlation (SMC)مربع معامل االرتباط 

 R2  Adjustedمربع معامل االرتباط املتعدد املصحح
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Weighted Least Squaresاملربعات الدنيا املوزونة 

Un-weighted Least Squares (ULS)املربعات الدنيا غر املوزونة 

Estimationمرحلة التقدير

Matching Response Patternاملزاوجة النمطية أو املستهدفة 

 Post hoc Pathمسارات بعدية 

 Local Independence Assumptionمسلمة االستقالل الذايت 

Factor Correlation Matrixمصفوفة ارتباطات العوامل 

Rotated Factor Matrixمصفوفة العوامل املدورة 

Input Matrixاملصفوفة املدخلة 

Pattern Matrixاملصفوفة املستهدفة 

 Exact Fitاملطابقة التامة 

Variance Fitمطابقة التباين 

 Covariance Fitمطابقة التغاير 

 Close Fitاملطابقة التقاربية 

Model Fitمطابقة النموذج

Structural (Path) Model Fitمطابقة النموذج البنائي أو نموذج املسار

Free Parametersاملعامل احلرة

Fixed Parametersاملعامل املثبتة

Constrained Parametersاملعامل املقيدة

Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط برسون 
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Partial Correlationمعامل االرتباط اجلزئي

Part Correlation  or Semi-Partialمعامل االرتباط شبه أو نصف اجلزئي  

Coefficient of Alienationمعامل االغرتاب 

 Coefficient of Determinationمعامل التحديد   

 Path Coefficientمعامل املسار 

 Un-standardized Residual Path Coefficientمعامل مسار البواقي غر املعياري 

 Correlation Coefficientمعامالت االرتباط 

 Factor Structure Coefficientاملعامالت البنائية للعوامل 

 Technical Informationمعلومات فنية

Model Comparisonمقارنة النموذج 

Plausibilityمقبولية

 Single Indicator Measurementمقياس املؤرش الوحيد 

 Adequacy or Fit of the Modelمناسبة أو مطابقة النموذج

Robustمناعة أو ضالعة 

 Predictorمنبئ  

 Continuous Categorical Variableمنهجية املتغرات التصنيفية املتصلة 
Methodology

Modification Indexمؤرش التعديل 

Causal Indicatorاملؤرش السببي 

Expected Cross-Validation Index (ECVI)مؤرش الصدق التعميمي املتوقع 
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مؤرش القيمة املتوقعة ملصداقية تعميم 
Expected Value of Cross Validation Indexالنتائج

Relative Non Centrality Index (RNI)املؤرش الالمركزي النسبي 

 Incremental Fit Index (IFI)مؤرش املطابقة التزايدي 

Parsimony Normed Fit Index  (PNFI)مؤرش املطابقة املعياري للبساطة 

  Comparative Fit Index  (CFI)مؤرش املطابقة املقارن    

 Non-Normed Fit Index (NNFI)مؤرش املطابقة غر املعياري 

مؤرش جذر متوسط مربع اخلطأ 
للتقريب

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA)

 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)مؤرش حسن املطابقة للبساطة

 CP  Mallowمؤرش مالوي 

Akaike Information Criterion (AIC)مؤرش حمك املعلومات األكياكي

مؤرش حمك أو معيار املعلومات 
Modified Or Consistent AIC (CAIC)األكياكي املتناسق

 Normed Chi- Square (NC)مؤرش مربع كا2 املعيارية 

Pure Indicatorمؤرش نقي للعامل 

Reflective Indicatorsاملؤرشات االنعكاسية 

Parsimony Indexesمؤرشات البساطة 

Modification Indices مؤرشات التعديل 

Formative Indicatorاملؤرشات التكوينية  

Approximate Fit Indices (AFI)مؤرشات املطابقة التقريبية 

Predictive Fit Indexesمؤرشات املطابقة التنبؤية 
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   Incremental Fit Indexesمؤرشات املطابقة املتزايدة 

مؤرشات املطابقة املتزايدة أو املقارنة 
أو النسبية 

Relative, Comparative, or Incremental Fit 
Indexes

Absolute Fit Indexesمؤرشات املطابقة املطلقة 

 Goodness of Fit Indexesمؤرشات حسن املطابقة 

 Critical Ratioالنسبة احلرجة 

 Classical Test Theoryنظرية االختبار الكالسيكية 

Item Response Theoryنظرية االستجابة للمفردة 

Normality Theoryالنظرية االعتدالية 

 Unidirectional Causal Model or Recursiveنامذج أحادية التأثر بني املتغرات الكامنة 
Models

Equivalent or Alternative Modelالنامذج البديلة أو املكافئة 

Lagged or Cross Causal Modelsالنامذج الطولية ذات التأثرات التبادلية 

Non-Recursive or Bidirectional Models نامذج تبادلية التأثر بني املتغرات الكامنة 

Causal Modelsنامذج سببية

Models Under-identifiedنامذج غر حمددة 

 Graphical Modelingالنمذجة البيانية

Confirmatory Modeling Strategyالنمذجة التوكيدية

 Causal Modelingالنمذجة السببية 

Mixture Modelingالنمذجة املختلطة

                   Simultaneous Equation Modelingنمذجة املعادالت التالزمية
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             Structural Equation Modeling (SEM)نمذجة املعادلة البنائية

 Exploratory Structural Equation Modelingنمذجة املعادلة البنائية االستكشافية
(ESEM)

Bayesian SEMنمذجة املعادلة البنائية البيزانية

نمذجة املعادلة البنائية متعددة 
Multi- Group SEMاملجموعات

نمذجة املعادلة البنائية متعددة 
 Multi-Level SEMاملستويات

Latent Growth Modelingالنمذجة النامئية الكامنة

        Covariance Structure Modeling (CSM)نمذجة بنية أو بناء التغاير

Model Structuralالنموذج البنائي 

Partial Aggregation Modelالنموذج التجميعي اجلزئي 

Total Aggregation Modelالنموذج التجميعي الكامل 

Confirmatory Factor Analysis Modelنموذج التحليل العامي التوكيدي

Latent Change Model (LCM)نموذج التغرات الكامنة

 General Linear Model  (GLM)النموذج اخلطي العام

Measurement Modelنموذج القياس 

 Latent Curve Modelنموذج املنحنى الكامن

Under-Identifiedنموذج حتت التحديد 

نموذج حتليل املسارات بني املتغرات 
Path Analysis Modelاملقاسة 

True Causal Modelنموذج سببي حقيقي 
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Hypothesized Causal Modelنموذج سببي مفرتض 

Unrestricted Modelالنموذج غر املقيد 

Under-Identification Modelنموذج غر حمدد 

Over- Identified Modelنموذج فوق التحديد )مشبع( 

Model Just Identificationنموذج حمدد متاًما 

Fit Functionوظيفة التطابق أو التوافق  

 Discrepancy Functionالوظيفة التعارضية 

Fit Functionوظيفة التطابق أو التوافق  


