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 المستخلص:

العاملي التوكيدي لمقياس إعراض إجهاد  تحليلمشكلة البحث الحالي ركزت على ال     

الباحثة في اهمية البحث االهمية  ت(, ثم تناول 0202ما بعد الصدمة للباحث )الكناني : 

العاملي التوكيدي  لتحليلالي هو ا, اما هدف البحث الح ةواألهمية التطبيقي ةالنظري

 لمقياس إعراض إجهاد ما بعد الصدمة في البيئة العراقية .

وقد توصل البحث الحالي من خالل التحليل العاملي التوكيدي اتضح انه أغلب     

المؤشرات تدل على وجود مطابقة للنموذج الحالي , غير أن بعض مؤشرات المطابقة 

ضعف في مؤشر مربع كاي كتأثر داللته اإلحصائية بحجم األخرى وجدت لتسد موطن ال

أن أي فارق طفيف بين مصفوفة التباين والتغاير للنموذج المفترض ومصفوفة  إذالعينة 

أن اغلب مؤشرات المطابقة  ظهرتإحصائياً عند اتساع حجم العينة,  الالعينة يكون دا

على  ءاج بمطابقة عامة بناتدل على مطابقة جيدة للنموذج , وتم ذكر أن تمتع النموذ

المؤشرات المطابقة ال يدل أطالقاً على أن النموذج يخلو تماماً من أي خلل في المطابقة 

الموضوعية لبعض بارومترات النموذج , ولذلك البد أن تعزز نتائج مؤشرات المطابقة 

العامة للنموذج بفحص موضعي تفصيلي وذلك بفحص البواقي)الخطأ المعياري( , 

أن مؤشرات المطابقة تدل على توفر  نتيجة البحث هوثبات(, والمل امل التحديد )معومعا

مطابقة أجمالية جيدة للنموذج العاملي التوكيدي لمقياس إعراض إجهاد ما بعد الصدمة, 

 ويمكن بالتالي اعتماده .
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 وضعت الباحثة التوصيات وعدد من المقترحات يجةضوء النت فيو   

 

Confirmatory factor analysis of the PTSD  symptom scale 

Assistant prof. Dr. Amel Ismael Ayyez 

Al-Mustansiriyah University \ College Education 

 

Abstract: 

    The current research  problem focused on confirmatory analysis 

of the PTSD  symptom scale of the researcher( Al- Kinani: 

2014),then the importance of the research theoretical  importance 

and the applied importance ,while the aim of the empirical analysis 

of the post traumatic stress symptom scale in the Iraqi 

environment. 

       The current research has reached through Confirmatory factor 

analysis ,which turns out to be most indicative of the existence of 

conformity to the current model ,but some other matching 

indicators were found to fill the weakness in the Kai square index 

such as the effect of its statistical significance in the sample size ,as 

any slight difference between the variance matrix and the variance 

of the model Assumed and the sample matrix is statistically 

significant when the sample size is expanded ,It appeared that most 

matching indicators indicated good match  for the model ,and it 

was mentioned that the model has a general match based on the 

matching indicators does not indicate at all that the model is 

completely devoid of any defect in the objective matching of some 

parameters ,Therefore ,the results of the general conformity 

indicators of the model must be reinforced by a detailed local 

examination by examining the remaining ( standard error) and the 

determining factor ( stability factor),and The result of the research 

is that the match indicators indicate a good overall match for the 

confirmatory global model of the PTSD scale, and can therefore be 

adopted .                                                                           

In light of the result ,the recommendations and a number of 

proposals.   
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 :التعريف بالبحث

 : مشكلة البحث

تتسةةم  قيةةاسيجةةاد أدوات إلمنةةذ بةةدايتها كانةةت تسةةعى الةةى ا حركةةة القيةةاس النفسةةي ان 

إلةى  للوصةول تهةدفلقياس الظةواهر والخصةائص النفسةية  الصدقو بالموضوعية والدقة

 تحديةةدفةةي  و مشةةكالت صةةعوبات هنةةا لدقةةة فةةي القيةةاس المةةادي أو الطبيعةةي   إال أن ا

 أو الخصةةائص النفسةةية وتكميمهةةا   لةةذلك ظهةةرت الحاجةةة إلةةى تطةةوير أ ةةاليبالظةةواهر 

 مع أ اليب القياس الطبيعي. ينسجمالقياس بشكل 

يبنةى  بصةورة عامةة وقيةاس جوانةب الشخصةية بصةورة خاصةة القياس النفسةي فقياس 

فضةال عةن افتراضية غيةر ملمو ةة يصةعب تحديةدها بوضةوة ودقةة تامةة ,  على مكونات

ن مباشراً بل من خالل ما تعكسه من  لوكيات دالة عليها   كذلك فإن القيةاس ال ال يكو انه

كلها بل قياس لعينة منها   كما ان الصفر في عملية قيا ةها الةذي البةد منةه  لخاصيةيكون ل

المةادي الةذي يةدل  الطبيعةي أو هو صفر افتراضي وليس حقيقي كما هو الحال في القيةاس

 .(Aiken, 1988, 15-16)ة المقا ة صياالصفر فيه على انعدام الخ

فةةةي بعةةةض البحةةةوت التةةةي ا ةةةتخدمت التحليةةةل العةةةاملي التوكيةةةدي , انهةةةا تركةةةز علةةةى 

مؤشرات مطابقة النموذج النظري مع النموذج البنةائي وتهمةل الخطةوات التةي تسةب  هةذا 

االجةةراء منهةةا تحديةةد النمةةوذج وتعيةةين النمةةوذج وهةةذه الخطةةوات ضةةرورية فةةي عمليةةة 

 ة .المطابق

إعةراض  مقيةاسل التوكيدي العاملي التحليل عن فالتعر هي مشكلة البحث الحالي ان  

 .ما بعد الصدمة إجهاد

 

 همية البحث:أ

العلوم الطبيعية  اصعب من العلوم التربوية و النفسيةعملية القياس والتقويم في ان      

داخلي ال لمحيطاكائن حي وهو في كل ذلك يتأثر ل, نظراً الن موضوع القياس هنا 

اما خارجي , وتتمثل في المجتمع الذي يعيش فيه ويستعين به وفي بيئته المحيطة به , الو

محددات السلو  االنساني وموجهاته والتي تتمثل  يطل  عليها ذيالداخلي وال المحيط

بالدوافع واالنفعاالت والميول والقيم واالتجاهات والبواعث التي تقف وراء كل  لو  

 .(9:  0227 )ملحم, ما هة ما او غرض معين او تحقي  هدفالى وجوتوجهه 

انواع صدق التكوين الفرضي ,  أفضلالصدق العاملي الذي تصنفه انستازي ان     

نستخدم ففي هذا اال لوب متطوراً ومعقداً من اشكال الصدق , و مهماً  والذي يعد شكالً 

في شكل معامل احصائي هو  ةالفقرالتحليل العاملي للحصول على تقدير كمي لصدق 

بين تشبع الفقرة على العامل الذي يقيس  مة معينة , فنحن نبدأ من مصفوفة ارتباطية 

عدد من الفقرات التي تقيس مجاالً متجانساً طبقت على عينة متجانسة من االفراد , 
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ونخرج من تحليل هذه المصفوفة عاملياً بعدد من الفئات التصنيفية المختصرة هي 

تعبر عن التباين المشتر  بين هذه الفقرات , وان التباين الخاص بالعامل امل التي العو

يمثل ا هام المتغيرات او الفقرات المشتركة في قياس مجال معين لتكوينات معينة , 

الكلية لمقياس السمة العامة , والن تشبع الفقرة معبراً عن الجزء الحقيقي من الدرجة 

حقيقة االمر معامل ارتباط الفقرة بالعامل ونستطيع ان نتعرف  على العامل المعين هو في

الفقرات الصادقة عاملياً لالختبار بحساب تشبعاتها على العوامل المختلفة التي على 

خرجنا بها من تحليل مصفوفة ارتباطية لمجال متجانس او ظاهرة معينة 

(Anastasi,1976 : 153). 

يط وصف السلو  باختزال عدد المتغيرات اي من اهم اغراض التحليل العاملي تبسو 

ات تغيرات االختبارن التعدد والكثرة التي تتمثل في مانه يسير في اتجاه العلم الصحيح م

اخرى هي  أهميةللتحليل العاملي و  الى القلة التي تمثل العوامل المشتركة او السمات

ر الواحد من خالل تحليل محاولة اختبار صحة فروض معينة حول البنية العاملية لالختبا

 أزدادوهي وظيفة مصفوفة ارتباط مفرداته او ا ئلته او بطارية من االختبارات النفسية 

االهتمام بها في الوقت الحاضر , وبعد تحديد العوامل يمكن ان نفيد منها في وصف 

 (.071: 0229,وآخرونالتكوين العاملي لالختبار )ابو حطب 

ن في مختلف مجاالت العلوم النفسية ولي يمكن الباحثالتحليل العام لذلك نجد ان

وتعدد المتغيرات والتربوية واالجتماعية من درا ة الظواهر المتشابكة التي تتسم بالتعقيد 

يعد طريقة منهجية  فهوفي محاولة صياغة نتائج هذا التحليل في أطر نظرية علمية , 

 ( .199-195:  0220)عالم,وأ لوب تحليل احصائي وبنية نظرية  

 ان يوضحالتحليل العاملي التوكيدي يفترض الباحث قبل ا تعماله بنية عاملية , 

نموذج تصوري نظري لمفهوم معين او موضوع معين , أي ان الباحث يفترض  لفاً إ

قبل اجراء التحليل العاملي عدد من العوامل التي تكون مفهوما معينا , ويفترض إن كانت 

بينها بما في ذلك طبيعة ارتباطاتها , ام هي عوامل مستقلة غير  هذه العوامل ترتبط فيما

مرتبطة , كما يبين المؤشرات او المتغيرات المقا ة التي تتشبع على كل عامل دون 

غيرها من العوامل , اي ينظر لنمط العالقات التي تربط بين المؤشرات او المتغيرات 

المقا ة او المؤشرات التي تتشبع عليه  يحدد لكل عامل المتغيرات إذالمقا ة والعوامل ,

دون غيره من العوامل, كما يوضح ايضاً قبل التحليل العاملي اخطاء القياس لكل متغير 

مقاس او ظاهري , وقد يفترض ارتباط اخطاء القياس للمتغيرات التي تنتمي لعامل معين 

 (.00: 0200او التي تنتمي لعاملين مختلفين )تيغزة,

ذلك يمكن ان تبرز أهمية البحث الحالي من خالل أهميته النظرية وتأ يساً على  

الخصائص السيكومترية من يستعمل التحليل العاملي التوكيدي في تقدير  فيوالتطبيقية 

لكونه  ثبات وصدق للمقاييس واالختبارات ومختلف االدوات المستعملة في جمع البيانات

 . واالختبارات ثبات وصدق المقاييسالطريقة الدقيقة لتقدير 
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 : ف البحثهد

إعةةراض  لمقيةةاس التوكيةةدي العةةاملي التحليةةليسةةتهدف البحةةث الحةةالي التعةةرف علةةى      

 ما بعد الصدمة. إجهاد

 

 :حدود البحث 

بتالميذ الصف السادس االبتدائي في مدارس الحكومية التابعةة  يتحدد البحث الحالي        

ومن الجنسين )ذكور  إنات( للعام الدرا ةي  خ )الثالثة( للمديرية العامة لتربية بغداد /الكر

0209/0207  . 

 

 تحديد المصطلحات:

 :االتيةالمصطلحات  تعرف الباحثة    

 كل من : هعرف: التوكيديالتحليل العاملي  -2

هي عملية البحةث عةن العوامةل المشةركة بةين مجموعةة مةن  ( :2991"عبد الرحمن" )

تميل الى التبسيط , اي تصف العالقة بةين هةذه االختبةارات  االختبارات , وهي بهذا عملية

 (.092: 0779في ابسط صورها )عبد الرحمن,

بأنهةا مجموعةة مةن العوامةل أو البنةى االفتراضةية غيةر  Kenneth  (2002: )"كينث"

المالحظة التي تكشف عن طري  التحليل العاملي طبيعة المتغيرات المالحظةة أو المقا ةة 

 ( .Kenneth,2002:611ا دالة لها )وتفسرها بوصفه

هةةي مجموعةةة العوامةةل االفتراضةةية الكامنةةة التةةي  : Gadelrab (2004)"جددديلر " 

تقةةف خلةةف مجموعةةة مةةن المفةةردات االختباريةةة أو المقةةاييس أو المتغيةةرات بصةةفة عامةةة 

(Gadelrab,2004 : 8. ) 

ئقية المشةتركة بةين هي متغيرات كامنة او عوامل تعكس البنية العال :( 1221) "تيغزة"

عدد كبير من المتغيرات االصلية المقا ة , فإذا كانت المتغيرات المقا ة تمثل المتغيةرات 

المباشرة التي يتعامل معها الباحث كالفقرات او االختبارات او المقاييس , فإن العوامةل او 

قةة التةي تجمةع الداللةة او العالاالبعاد او المتغيرات الكامنة تمثل المساحات المشتركة مةن 

 (.00-00:  0200بين شتات المتغيرات االصلية )تيغزة,

   :ما بعد الصدمة إعراض إجهاد مقياس -1

للجمعيةةة النفسةةية األمريكيةةة  DSM-4الةةدليل اإلحصةةائي والتشخيصةةي الرابةةع تعريةةف     

APA  فةةةي ا ةةةتخراج المعةةةايير المحةةةددة لتشةةةخيص اضةةةطراب إجهةةةاد مةةةا بعةةةد الصةةةدمة

PTSD تها )بأنها  اضطراب ينتج عن تعرض الفرد إلى صدمة نفسةية يتميةز  والتي عرف

با تمرار إعادة خبرة الحدت الصةدمي وتجنةب متواصةل للمثيةرات المرتبطةة بالصةدمة و 

المعانات من إعةراض اال ةتثارة الدائمةة وتكةون مةدة ظهةور األعةراض مةن شةهر ويةؤثر 
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 )تماعيةةةة واألكاديميةةةة  ةةةالمة اإلفةةةراد بشةةةكل كبيةةةر فةةةي النةةةواحي االج فةةةياالضةةةطراب 

(APA,DSM , 2000: 464 افةي بحثهةاعتمةدت هةذا التعريةف  قةد ة  ذلةك أن الباحثة 

 .(0202) الكناني :  اعده الباحثالذي  المقياسوكذلك الحالي 

ف تعةرالألغةراض البحةث بأنةه :إجرائيدا  إعراض إجهةاد مةا بعةد الصةدمة مقياس ويعرف

( B  C  D Fالعةاملي التوكيةدي( بةين المحةاور )ات ) التحليةل ــــبعات  االرتباطـعن تش

بعةد الصةدمة المعتمةد فةي  لمقياس إعراض إجهاد ما وكذلك تشبعات بين الفقرات المحاور

  البحث الحالي.

 

 االطار النظري:

 البناء العاملي:

ان البنةةةةاء العةةةةاملي ألي اداة للقيةةةةاس النفسةةةةي هةةةةو مجموعةةةةة المكونةةةةات) العوامةةةةل(     

هو صدق البناء الةذي تةم تأكيةده مةن  نة تقاس بمجموعة من الفقرات   اذااالفتراضية الكام

, فضال عن انه يةزود البةاحثين بنمةوذج رياضةي لتفسةير النظريةات  خالل التحليل العاملي

السةةةيكولوجية فةةةي مجةةةال القةةةدرات العقليةةةة و  ةةةمات الشخصةةةية   ويبةةةدأ البنةةةاء العةةةاملي 

ن عينةةة البحةةث عةةن طريةة  ا ةةتخدام بمجموعةةة مةةن البيانةةات يمكةةن الحصةةول عليهةةا مةة

المقاييس و االختبارات , ويهدف الى تحليل هذه البيانات من خالل العالقةات بينهةا لتحديةد 

 (.195: 0220تدل عليها و تفسيرها )عالم, يالمكونات الت

والتحليل العةاملي أ ةلوب احصةائي لدرا ةة المتغيةرات المختلفةة لمعرفةة اهةم العوامةل     

الظةاهرة  تعةد  وان أي ظاهرة من الظواهر ناتجة من عدد من العوامل   و التي اثرت فيه

 (. 099:  0221محصلة لهذه العوامل جميعا )باهي واخرون , 

ان التحليل العاملي يعمل على وف  مبدأ تجميع مكونات )مجاالت( ذات طبيعة واحةده      

يةرتبط كةل  إذسمى )عامل( ومرتبطة داخليا وينتج تكوين ي متشابهة في تركيبة متجانسة و

مكون )مجال( من هذه المكونات بهذا العامل   ان تشبع كل مكون من هذه المكونةات بقةيم 

 متفاوتةةة يوضةةح االهميةةة النسةةبية لكةةل مكةةون مةةن هةةذه المكونةةات المترابطةةة لهةةذا العامةةل

 (. 071:   0220)ابراهيم   

تعرف على خصائصه ومكوناتةه   ان نستعمل التحليل العاملي في تنظيم جديد يحتاج لل    

يكون هدف الباحث هذا فانه يبحث في مجال جديد ال يعرف كل مكوناته  لذا يكةون  عندما

مةة   وبنةاء الفةروض التةي تفسةر مهالتحليل العةاملي التوكيةدي هةو يبحةث فةي المكونةات ال

 االرتباطةةات بةةين هةةذه المكونةةات , ان التحليةةل العةةاملي يكةةون ضةةمن المتغيةةرات متعةةددة

باالختبةةارات والمقةةاييس  المقا ةةةالمكونةةات ) المجةةاالت(   ويعتمةةد علةةى الفةةروق الفرديةةة 

المطبقةةة علةةى نفةةس العينةةة بةةنفس الظةةروف   لنحصةةل علةةى الخصةةائص او السةةمات او 

الصةةفات المشةةتركة والمتباينةةة  كمةةا تظهةةر الفةةروق الفرديةةة فةةي درجةةات العينةةة علةةى هةةذه 

 ( .020-020: 0770 االختبارات كلها او بعضها)أبو حطب
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 التحليل العاملي التوكيدي :

التحليل العاملي التوكيدي هو األ لوب يهتم با تخدام بيانات مجموعة مةن المتغيةرات)     

المكونات( الختبار صحة تكوين معين يعتمد على ا اس نظةري, بمعنةى انةه يبةدأ بتصةور 

ي التحليةل ويحةاول التأكةد مةن لتكوين المعين   وانه مجموعة من المتغيرات المستخدمة فة

صحة االفتراض , ويوضح الصلة النظرية بين المتغيرات وتكوينها العةاملي , وانةه يضةع 

تحديةةداً مسةةبقاً للعوامةةل, ثةةم يحةةاول مطابقةةة النمةةوذج المفتةةرض مةةع البيانةةات المسةةتخدمة , 

  خطةأ وبالطبع ال يكون التطاب  تامةاً بةين النمةوذج المفتةرض والبيانةات حيةث يكةون هنةا

 ( .522: 0222يدل على انحرافه عن النموذج )مراد,

يعد التحليل العاملي التوكيدي أحد تطبيقات نموذج المعادلة البنائيةة, ويتمثةل الهةدف مةن    

نموذج المعادلة البنائية في اختبار صحة الفروض حول العالقات بين المتغيةرات المقا ةة 

 لوب في التحليل العاملي التوكيدي للتحق  مةن والمتغيرات الكامنة ولذلك يستخدم هذا األ

الصدق البنائي للمقةاييس المختلفةة التةي يةتم بنائهةا فةي ضةوء أطةار نظريةة محةددة وكةذلك 

 ( .021: 0222يستخدم في تحليل المسار وتحليل االنحدار )عامر,

يسةةعى نمةةوذج المعادلةةة البنائيةةة لمعرفةةة العالقةةات بةةين عةةدد مةةن متغيةةرات التةةي تكةةون    

متغيةةةرات مقا ةةةة او متغيةةةرات كامنةةةة , ويمكةةةن اعتبةةةار العديةةةد مةةةن اال ةةةاليب والو ةةةائل 

اإلحصائية المسةتخدمة علةى نطةاق وا ةع حةاالت خاصةة لنمةوذج المعادلةة البنائيةة , منهةا 

تحليةةل االنحةةدار والتحليةةل العةةاملي وتحليةةل المسةةار , وأن التحليةةل العةةاملي التوكيةةدي هةةو 

معادلةة البنائيةةة فةةي تقيةيم الشخصةةية ويسةةتخدم علةى نحةةو شةةائع اال ةتخدام األول لنمةةوذج ال

 . (Susan ,et al,1997  :512)للتحق  من صحة بناء أدوات القياس النفسي  

 

 خطوات بناء نموذج المعادلة البنائية:

 أوالً : توصيف النموذج:

يكةةون أن  النمةةوذج لالختبةةار هةةو اال ةةاس إلجةةراء التحليةةل العةةاملي التوكيةةدي , و أن     

النموذج يضم التوقعات النظرية عن عالقة المتغيرات عنةد بنةاء النمةوذج , ومعرفةة حجةم 

 ال –عينةةة البحةةث) البيانةةات( لكةةل معةةامالت المسةةار فةةي النمةةوذج, وهنةةا  ثةةالت طرائةة  

 لتقييم هذه المعامالت وهي : -يمكن الجمع بينهم يستخدم الباحث طريقة واحدة  

 قيمة معامل من البيانات التجريبية .: وهو تقييم  األسلو  الحر

 : وهو تحديد قيمة المعامل بصفر" أي ال يوجد تأثير او عالقة ". األسلو  الثابت

: وهو تحديةد قيمةة المعامةل إمةا مسةاوي لقيمةة معينةة )علةى  ةبيل المثةال  األسلو  المقيد

 واحد( أو مساوية لمعامل آخر في النموذج يحتاج للتقييم تجريبياً .

عنةةد تحديةةد النمةةوذج ومعةةامالت مسةةاره تسةةتخدم بيانةةات العينةةة فةةي اختبةةار ينا ةةب      

النمةةوذج مةةع البيانةةات , ويةةتم تقةةدير الحةةدود الحةةرة با ةةتخدام لوغاريتمةةات حسةةابية )علةةى 

 بيل المثال تقدير األرجحية العظمى ( , عندئذ يةتم ا ةتخدام تقةديرات الحةد , وان الباحةث 
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ثابتة والمقيدة هي التي يتم تقديرها تجريبياً  المعةامالت الحةرة الذي يحدد المعامالت ال هو

المغةةايرة او  موازنةةةلبنةةاء المغةةايرة او مصةةفوفة االرتبةةاط للمتغيةةرات المدرو ةةة , ويةةتم 

مصةفوفة االرتبةاط التةي يةتم إعةادة بناءهةا  بمغةايرة أو مصةفوفة االرتبةاط للعينةة األصةلية 

كةان الفةرق صةغيراً يؤكةد أن النمةوذج  فةاذاتين , لمعرفة الفرق) االختالف( بةين المصةفوف

البيانات بدرجة جيدة , أما إذا كان الفرق كبيةراً فعلةى الباحةث رفةض النمةوذج يتنا ب مع 

 ( .50:  0200يتنا ب مع البناء النظري)الجابري, ألنه ال

 ثانياً : تعيين النموذج )التأكد من النموذج معروف رياضياً( : 

ال ةاس النظةري للنمةوذج وقبةل االنتقةال الةى تقةدير بةارامتراي البةد مةن بعد االعتماد ا    

معالجة قضية تعيين النموذج , وتةتلخص فةي السةؤال التةالي بنةاءا علةى البيانةات المتةوفرة 

فةةي العينةةة المدرو ةةة التةةي تتخةةذ شةةكل مصةةفوفة التبةةاين والتغةةاير للعينةةة , وبنةةاءا علةةى 

اناتةةه مصةةفوفة التبةةاين والتغةةاير للمجتمةةع " هةةل النمةةوذج العةةاملي المفتةةرض الةةذي تمثةةل بي

" ؟الحةةرة للنمةةوذج المفتةةرض  للبةةارامتراتيمكةةن التوصةةل الةةى تقةةديرات وحيةةدة محةةددة 

وبتعبير آخر تعني مشكلة تعيين النموذج بمدى توافر المعلومات الكافية فةي بيانةات العينةة 

ي المفتةرض , إذن يكةون الحرة للنموذج العامل للبارامتراتللتوصل الى حل وحيد ومحدد 

النمةةوذج غيةةر معةةين أو دون التعيةةين  إذا كةةان عةةدد بةةارامترات الحةةرة )المجهولةةة القيمةةة 

والتي تحتاج الى تقدير قيمتهةا( للنمةوذج العةاملي المفتةرض أكبةر مةن المعلومةات المتاحةة 

غةاير في بيانات العينة والمتمثلة في عدد العناصر غير المتكررة فةي مصةفوفة التبةاين والت

للعينة , وبتعبير اخر , أن المعلومات المتوفرة في البيانات الهائلة ممكن ان تكون أقةل مةن 

المعلومةةةات التةةةي يحتاجهةةةا النمةةةوذج النظةةةري المفتةةةرض )النمةةةوذج العةةةاملي المفتةةةرض( 

 ( .072-070:  0200)تيغزة,

 النموذج العاملي : بارامتراتثالثاً : تقدير معالم او 

 ة يستحسن معالجة موضوعين ا ا يين :لتوضيح هذه خطو   

 الحرة . البارامتراتموضوع تقدير  -0

موضوع وضع ملف التعليمات التةي تتطلةب الحةزمتين اإلحصةائيتين المتخصصةتين :  -0

, حتى يتسةنى للحةزمتين تقةدير بةارامترات  EQSوحزمة إكس  LIZRELحزمة ليزرل 

 له .النموذج العاملي المفترض وحساب مؤشرات المطابقة 

نعرف ان النماذج المفترضةة تحتةوي علةى بةارامترات حةرة تحتةاج الةى تقةدير قيمهةا,      

ومةةن أمثلةةة علةةى ذلةةك تشةةبعات المؤشةةرات للعوامةةل الكامنةةة , واخطةةاء هةةذه المؤشةةرات , 

واالرتباطات البينية )تغاير( المتغيرات او العوامةل الكامنةة إن كةان النمةوذج عامليةاً , أمةا 

موذج العاملي في النموذج البنائي , فتتمثل البارامترات الحرة فةي العالقةات إذا ا تعمل الن

االرتباطية البينية )التغاير( بين المتغيرات الكامنة المسةتقلة , والمسةارات التةي تصةل بةين 

المتغيرات الكامنة المستقلة والمتغيرات الكامنة التابعة , وأيضاً المسارات التي تصل بةين 

, وبواقي التباين فةي المتغيةرات الكامنةة التابعةة  أخرىنة بمتغيرات كامنة المتغيرات الكام

 التي لم تقوم المتغيرات الكامنة المستقلة على تفسيرها والتي تدعى ببواقي التباين .
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ان هةةدف التقةةدير هةةو أيجةةاد قةةيم عدديةةة  لهةةذه البةةارامترات الحةةرة فةةي النمةةوذج بحيةةث أن 

مةةوذج )مصةةفوفة التبةةاين والتغةةاير للنمةةوذج المفتةةرض( مصةةفوفة البيانةةات المشةةتقة مةةن الن

تكون قريبةة جةداً مةن بيانةات العينةة , اي مةن مصةفوفة التبةاين والتغةاير للعينةة التةي تمثةل 

اإلطار المرجعي الذي ينبغي أن يعيد النمةوذج المفتةرض إنتاجةه بدقةة لكةي يكةون نموذجةاً 

ث عن معادالت رياضةية تسةتهدف قيةاس نظرياً متطابقاً مع بيانات العينة , وينبغي أن نبح

الفرق بةين مصةفوفة النمةوذج ومصةفوفة العينةة , وان الهةدف مةن تقةدير قةيم البةارامترات 

الحرة للنموذج المفترض الوصول الى أقصى تقليةل بةين قةيم عناصةر مصةفوفة التبةاين او 

ي تولةدت عةن التغاير للعينة وقيم العناصر التي تناظرها في مصةفوفة التبةاين والتغةاير التة

النموذج المفترض , بحيث أنه كلما قل الفرق بينهما كلما دل ذلك على أن النموذج أقتةرب 

كثيراً من تمثيل بيانات العينة , وتدعى هذه الطرائ  الرياضية الرقميةة بةدوال التوافية  أو 

 المطابقة .

فر  ةةبع وتةوفر الحةةزم اإلحصةةائية المختصةة عةةدة طرائةة  للتقةدير فحزمةةة ليةةزرل مةثالً تةةو

 طرائ  لتقدير بارامترات النموذج وهي :

وتعةةةرف باال ةةةم  Instrumental Variablesالمتغيةةةرات الذرائعيةةةة او الو ةةةيلية  -0

 ( .IVالمختصر )

طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين او طريقة المربعات الدنيا الثنائية المراحل  -0

Two-Stage Least Squares ( ًوتسمى اختصاراTSLS) . 

طريقة المربعات الصغرى غير الموزونة او طريقة المربعةات الةدنيا غيةر الترجيحيةة  -0

Unweighted Least Squares ( ًوتعرف اختصاراULS. ) 

وتسةةمى  Generalized Least Squaresطريقةةة المربعةةات الصةةغرى المعممةةة  -2

 ( .GLSاختصاراً )

و طريقةةةة اقصةةةى األرجحيةةةة طريقةةةة االحتمةةةال األقصةةةى )طريقةةةة أقصةةةى احتمةةةال( ا -5

Maximum Likelihood ( ًوتسمى اختصاراML. ) 

 Generally Weighted Leastطريقةةة المربعةةات الصةةغرى الموزونةةة عمومةةاً  -1

Squares ( ًوتسمى اختصاراGWLS. ) 

 Diagonally Weighted Leastطريقةة المربعةات الصةغرى الموزونةة قطريةاً  -9

Squares ( ًوتسمى اختصاراDWLS. ) 

( وطريقةةةةة المربعةةةةات الصةةةةغرى IVفطريقةةةةة المتغيةةةةرات الذرائعيةةةةة او الو ةةةةيلية )     

(TSLS طريقتان  ريعتان , ال تقومان على تقدير البارامترات اال بعد محاوالت عديةدة )

,وانها تعتمد المعلومةات الجزئيةة , اي تعمةالن علةى تقةدير معادلةة كةل بةارامتر علةى حةدة 

مةةات المكملةةة التةةي نسةةتطيع اشةةتقاقها مةةن معةةادالت البةةارامترات بةةدون اال ةةتعانة بالمعلو

ومقاومة عندما  بأماناألخرى في النموذج , وإن هذه الخاصية أمدت الطريقتين السابقتين 

يفتقر النمةوذج الةى بعةض البةارامترات او المتغيةرات الضةرورية , غيةر انهةا مةن الناحيةة 

تي تقوم على كافةة المعلومةات , والتةي تقةدر اإلحصائية أقل فعالية من الطرائ  األخرى ال
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جميةةةع بةةةارامترات معةةةادالت النمةةةوذج فةةةي آن واحةةةد بحيةةةث تسةةةتعمل معلومةةةات نظةةةام 

المعةةامالت كلهةةا فةةي تقةةدير كةةل بةةارامتر , وتسةةتعمل هاتةةان الطريقتةةان فةةي حسةةاب القةةيم 

األخةرى التةي  االبتدائية أو اال تهاللية والتي يبتدأ بها لتقدير بارامترات النموذج للطرائ 

 Raykv,et al,2006)الحرة   للبارامتراتتقوم على عدة محاوالت لتحقي  تقدير نهائي 

:89) . 

( وطريقةة المربعةات الصةغرى ULSأما طريقة المربعات الصغرى غير الموزونةة )     

( وطريقةةةة المربعةةةات الصةةةغرى MLوطريقةةةة االحتمةةةال األقصةةةى ) (GLS)المعممةةةة 

( , ان هةذه DWLSالمربعةات الصةغرى الموزونةة قطريةاً ) ( وطريقةةWLSالموزونة )

طرائةة  تسةةتعمل المعلومةةات الكاملةةة بحيةةث تعمةةل علةةى معالجةةة منظومةةة المعةةادالت التةةي 

ينطوي عليها النموذج لتقدير البارامترات الحرة في آن واحد , ولذلك فهي أكثر كفاءة مةن 

أقل مقاومةة , وأكثةر  تعدم من أنها الناحية اإلحصائية من الطريقتين السابقتين , على الرغ

تأثر بأخطاء النموذج عند افتقاره الةى بةارامترات أو متغيةرات منا ةبة , لةذا أن تقةدير كةل 

بةةارامتر يعتمةةد علةةى البةةارامترات األخةةرى فةةي النمةةوذج , فضةةال ان تقةةديره يتةةأثر بالخلةةل 

لمحةاوالت  لعةدة الذي قد يوجد في معةادالت بةارامترات النمةوذج , كمةا أنهةا تشةتر  فةي ا

 ابتدائيةةةةمةةةرات للوصةةةول الةةةى قةةةيم تقديريةةةة منا ةةةبة للبةةةارامترات, حيةةةث انهةةةا تبةةةدأ بقةةةيم 

للبةةةارامترات ) غالبةةةاً غيةةةر منا ةةةبة( لتقلةةةيص الفةةةرق بةةةين مصةةةفوفة البيانةةةات للنمةةةوذج 

ومصةةفوفة البيانةةات االصةةلية )البيانةةات العينةةة( , وبا ةةتعمال و ةةائل معينةةة وتكةةرر هةةذه 

رات الةةى ان تصةةل الةةى قةةيم للبةةارامترات تحقةة  أقصةةى تقةةارب ممكةةن بةةين العمليةةة لعةةدة مةة

 المصفوفتين .

ان طريقة االحتمال األقصى تزود الباحث بتقديرات دقيقةة لبةارامترات النمةوذج عنةد       

تةةوفر خاصةةية التوزيةةع الطبيعةةي المتعةةدد فةةي البيانةةات , أنهةةا تمييةةز بوجةةود عةةدد كبيةةر مةةن 

إحصةةةائية أخةةةرى قائمةةةة علةةةى ا ةةةتعمالها دون الطرائةةة  مؤشةةةرات المطابقةةةة ومؤشةةةرات 

األخةةرى فةةي تقةةدير البةةارامترات , لةةذلك نجةةد الكثيةةر مةةن البحةةوت تعتمةةدها أو تفضةةلها فةةي 

 ( .027:  0200عملية التقارب او المطابقة بين البارامترات )تيغزة,

 رابعاً : مؤشرات مالئمة النموذج للبيانات:

مة النموذج النظري الةذي ءلتحليل العاملي التوكيدي بماليرعي الباحث عند ا تخدام ا     

يقترحه للبيانات العينة المالحظة , وللقيام بذلك هنا  ما يعرف بمؤشرات حسن المالئمةة, 

وهةةي مؤشةةرات إحصةةائية أو وصةةفية تحةةدد قيمةةة لتحديةةد مةةدى جةةودة نمةةوذج مقتةةرة عةةن 

التبةةاين) التغةةاير( التةةي  التوافةة  بةةين مصةةفوفة باختبةةارطريةة  مقارنتةةه بنمةةوذج أخةةر أو 

يقترحها النموذج والمصفوفة المالحظة , ومؤشةرات حسةن المالئمةة فةي نمةوذج المعادلةة 

البنائيةةة يقصةةد بةةه المؤشةةر المسةةتخدم فةةي تقةةدير مطابقةةة النمةةوذج للبيانةةات وقيمتةةه تقةةع فةةي 

 ( حيث قيمة "صفر" تشير الى  وء المطابقة والقيمة "واحد" تشةير0 -المدى بين )صفر 

يختلةةف عةةن القاعةةدة حيةةث إن القيمةةة "صةةفر"   الةةى مطابقةةة تامةةة , غيةةر أن المؤشةةر

 ( .027: 0222تشير الى مطابقة كاملة والقيمة العليا تشير الى  وء المطابقة )عامر,



   0202لسنة  حزيران  ثمانون .د الثاني وال....... العد......................................مجلة الفتح ......................... 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

    

-029- 

 

 وقد تصنف الى: 

   مؤشر مربع كاي  -0

 مؤشر المطابقة المطلقة. -0

 تزايدة .مؤشر المطابقة الم -0

 :  مؤشر مربع كاي  -0

مؤشر مربع كاي من أهم مؤشرات المالئمة التي تعرضةها كةل البةرامج اإلحصةائية ,      

ويعكس هذا المؤشر مدى التباين بين مصفوفة التباين المالحظة من البيانات الفعليةة وتلةك 

فةي النمةوذج النظةري , فضةال المصفوفة التي تقترحها العالقات بين المتغيرات الموجودة 

عن أنه يمكةن اختبةار داللتةه اإلحصةائية , فةإذا كانةت قيمةة مربةع كةاي ألحةد النمةاذج دالةة 

إحصةةائياً , كةةان ذلةةك مؤشةةراً علةةى اخةةتالف النمةةوذج النظةةري بشةةكل كبيةةر ومعنةةوي عةةن 

ذا النموذج الفعلي الةذي يحةدد العالقةات بةين المتغيةرات , وعلةى ذلةك فةإن القيمةة الدالةة لهة

المؤشر تعني رفةض النمةوذج المقتةرة أو إعةادة توصةيفه , وعلةى العكةس إذا كانةت قيمةة 

مربع كاي غير دالة فإن الباحث يقبل النموذج علةى انةه قةد يكةون النمةوذج الصةحيح الةذي 

فةي ضةوء حجةم    يصف العالقةات بةين المتغيةرات , والبةد مةن أن يةتم تقةويم مؤشةر 

علةةى درجةةات الحريةةة   ريةةة حيةةث يشةةير ان حاصةةل قسةةمة قيمةةة العينةةة ودرجةةات الح

فأقل يعني اتفاق النموذج مع البيانات, ودائماً يسعى الباحث الةى الحصةول علةى  0يساوي 

 ( .000: 0222مع عدم داللته اإلحصائية )عامر,  قيم منخفضة لمؤشر 

العينةةة المسةةتخدمة , فالعينةةات ذات الحجةةم ومةةن عيةةوب هةةذا المؤشةةر هةةو تةةأثره بحجةةم     

الكبير قد تؤدي لرفض النموذج حتى لو كةان نمةوذج جيةد او قريةب مةن النمةوذج الحقيقةي 

وحتى لو كةان االخةتالف بةين النمةوذج المقتةرة والبيانةات صةغير , وان العينةات صةغيرة 

وبةين البيانةات  الحجم تؤدي الى قبول نماذج أقةل جةودة أو ذات اخةتالف كبيةر نسةبياً بينهةا

(  022-022بةةين )  المالحظةةة , حيةةث تكةةون حجةةم العينةةة المنا ةةب لمطابقةةة لنمةةوذج مةةا

( لةذا ينصةح با ةتخدام 022وتكون الداللة اإلحصائية أقل داللة مع حجةم عينةة أكبةر مةن) 

 0200( )تيغةةزة,022إذا زاد حجةةم العينةةة عةةن )   مؤشةةرات أخةةرى بجانةةب مؤشةةر 

:002. ) 

 مؤشر المطابقة المطلقة: -0

 ومن أهم هذه المؤشرات : 

 : (GFI)مؤشر حسن المطابقة  -أ 

تتراوة قيمة مؤشر حسن المطابقة بين الصفر والواحد , وهةو يحةدد مقةدار التبةاين فةي     

المصةةفوفة الناتجةةة عةةن نمةةوذج التحليةةل العةةاملي التوكيةةدي )الةةى أي حةةد يةةتمكن النمةةوذج 

علومةةةات عةةةن عالقةةةات او وضةةةع النمةةةوذج النظةةةري لةةةه فةةةي المفتةةةرض مةةةن تزويةةةدنا بالم
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فةةي تحليةةل )معامةةل االرتبةةاط المتعةةدد(  يشةةبه معامةةل  -الةةى حةةد مةةا  -المجتمةةع( , وهةةو 

 ( .000: 0227( أقل قيمة مقبولة لهذا المؤشر )عيد وآخرون, 2.7االنحدار , وتعد )

 

 :AGFI) مؤشر حسن المطابقة المصحح ) -ب 

ليصةةححها  Joreskg & Sorbomالمؤشةةر جور ةةكج و ةةوربم قةةام بتطةةوير هةةذا      

مؤشر حسن المطابقة من تعقيد النمةوذج وتقبةل مقبوليةة ومطابقةة النمةوذج إذا زادت قيمةة 

( بخفضها كلمةا ازداد تعقيةد النمةوذج , GFI(أي أنه يصحح قيمة ) 2.7هذا المؤشر عن) 

الحةةرة للتقةةدير فةةي النمةةوذج  البةةارامتراتويتجلةةى أثةةر التعقيةةد فةةي أنةةه كلمةةا ازدادت عةةدد 

المفترض ازدادت نسبة التباين المفسةر لةذلك , فةإن المؤشةر يأخةذ عةدد البةارامترات بعةين 

االعتبةةةارات مصةةةححاً نتيجةةةة القيمةةةة الدالةةةة علةةةى المطابقةةةة بتخفيضةةةها كلمةةةا ازداد عةةةدد 

 البارامترات .

 : (RMSR)مؤشر جذر متو ط مربع البواقي  -ج 

لةةى تحليةل قةةيم مصةفوفة بةةواقي التبةاين والتغةةاير التةي تنةةتج عةةن ويركةز هةةذا المؤشةر ع    

الفرق بين قيم مصفوفة التباين والتغاير القائمة على بيانات العينة , وقةيم مصةفوفة التبةاين 

والتغاير المتوقعة القائمة على النموذج المفترض , والوضع المثةالي أن تتطةاب  قةيم تبةاين 

واقي تساوي صفراً او قريبة من الصفر , وكلمةا ارتفعةت إن قيم الب إذ وتغاير المصفوفتين

 ( .002: 0200قيمته دل على مطابقة  يئة )تيغزة,

 : (RMSEA)مؤشر الجذر التربيعي لمتو ط الخطأ التقاربي  -د

 لتطاب  وقد توصل إليه  تيجر عامويعد هذا المؤشر من أهم مؤشرات حسن ا    

(0772 )(Steiger,1990) ار الخطأ في النموذج ونسب انحرافه عن , فهو يبين مقد

( دل على نجاة 2.25المعايير المثلى , بحيث إذا كانت قيمه مساوية او اقل من )

( تدل على 2.29( الى )2.25النموذج ومطابقته للبيانات, والقيم التي تتراوة من )

ن ( دل على وجود كثير م2.29وجود خطأ تقارب معقول في المجتمع , وإذا زادت عن )

نواحي الخلل والقصور في النموذج ويتم رفض النموذج في هذه الحالة , وألن جميع 

النماذج التي يقترحها الباحث يقصد بها االقتراب بقدر اإلمكان من الحقيقة , وال يوجد 

نموذج ما مطاب  تماماً للحقيقة بمعنى البد أن يوجد درجة ما من الخطأ في توصيف 

شر هذا الخطأ عن طري  قياس مدى التناقض بين مصفوفة النموذج , ويقدر هذا المؤ

التباين التي يمكن تكوينها من البيانات المالحظة والمصفوفة المستخلصة من النموذج 

المقترة , والمعادلة المستخدمة في حساب هذا المؤشر هي :  

 
ة قطع لهذا المؤشر الى أقل قيمة لدالة التناقض والقيمة المقترحة كدرج F0حيث تشير 

 ( .000: 0227()عيد وآخرون, 2.29هي) 
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 : (IFI)مؤشر المطابقة المتزايدة  -0 

يعكةةس مةةدى تفةةوق النمةةوذج الةةذي تقترحةةه الباحةةث فةةي مالءمتةةه علةةى النمةةوذج إذ        

يكون النموذج الصفري ودرجة القطع المقترحةة لهةذا المؤشةر هةي  القاعدي الذي عادة ما

عةةةض البةةةاحثين ا ةةةتخدام درجةةةات قطةةةع ذات قيمةةةة اكبةةةر , المعادلةةةة ( ويفضةةةل ب2.72)

 المستخدمة في حساب قيمة هذا المؤشر هي :

 
 ومن أهم مؤشرات المطابقة المتزايدة :   

 : (NFI)مؤشر المطابقة المعياري  -أ 

ويعطةي معلومةات عةن حسةن  Bentler & Bonettابتدع هذا المؤشر بنتلر وبونيت      

الة تطور النموذج في مكوناته وعوامله الى نموذج أكثر تعقيداً ,وقةد وضةع المطابقة في ح

( )عيةةد 2.75( حةةداً أدنةةى لهةةذا المؤشةةر متمةةثالً بقيمةةة )0225عةةام)  Sanders ةةاندرز 

 ( .000: 0227وآخرون, 

   (NNFI):مؤشر المطابقة غير المعياري )مؤشر توكر لويس(  -ب

( لتوظيفةه فةي 0790عةام)  Tucker & Lewisابتةدع هةذا المؤشةر تةوكر ولةويس      

( , ثةةم طةةوره بنتلةةر وبونيةةت MLطريةة ) با ةةتخدامأ ةةلوب التحليةةل العةةاملي اال تكشةةافي 

Bentler & Bonett  (تحةت مسةمى 0792عةام )Non-Normed Fit Index  حيةث

الخاصةة بحجةم العينةة لةذلك يعتبةر  هدف التعديل الى التغلب على مشكلة مربةع كةاي 

ز لحجم العينة وا تخدم في تقدير مطابقة نموذج المعادلة البنائيةة والقيمةة مؤشر غير متحي

( تدل على مطابقة النموذج , والمعادلة المستخدمة فةي حسةاب قيمةة هةذا  2.7األكبر من) 

 المؤشر تعتمد على قيمة مربع كاي 

 
ة تمثةةل درجةةات الحريةة dfتمثةةل النمةةوذج المقتةةرة ,  Tتمثةةل النمةةوذج القاعةةدي ,  Bحيةةث 

 الخاصة بالنموذج القاعدي أو النموذج المقترة .

 : (CFI)مؤشر المطابقة المقارن  -ج

( وقةد أشةارت بعةض الدرا ةات 0-تتراوة قيمة مؤشر المطابقة المقةارن بةين )صةفر      

أن القيمة المثلى التي تدل على نجاة النموذج وتطابقه مع البيانات الخاصة بعينة الدرا ةة 

 المعادلة اآلتية في حساب قيمة مؤشر المالئمة المقارن . ( وتستخدم2.75هي )
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 خامسا ً: إعادة توصيف النموذج :

 اقترحةةهيصةةل الباحةةث الةةى هةةذه الخطةةوة عةةادة عنةةدما يكةةون مالئمةةة النمةةوذج الةةذي       

هو شكل العالقات الجديةدة  ضعيفة , وفي هذه المرحلة من عمر النموذج يجب أن يحدد ما

ذي يعتقةةد أنةةه كةةان المسةةبب فةةي عةةدم مالئمةةة النمةةوذج , وتكمةةن المشةةكلة الةةذي يقترحةةه والةة

الكبرى هنا في هذه الخطوة أن التغييرات التي يقترحها الباحث يجب أن تكون مبنيةة علةى 

اإلحصةائية فقةط , خاصةة  االعتبةاراتاإلطار النظري واالعتبارات المنطقية ولةيس علةى 

اإلحصةائية التةي يطلة  عليهةا مؤشةةرات  وأن الباحةث عةادة مةا يستشةير بعةض المؤشةرات

التعديل في هذه الخطوة , وجدير بالذكر أن النموذج بعد إعادة توصيفه يجب أن يتم التأكةد 

 من أنه معرف من جديد )الخطوة الثانية( وإعادة الخطوات من جديد .

( 0يمكن أن توضح النقاط التي يركز عليها التحليل العاملي التوكيدي من خةالل الجةدول) 

 االتي: 

 ( التحليل العاملي التوكيدي2جدول )

 (CFAالتحليل العاملي التوكيدي) النقاط التي يجب ان يركز عليها

 يلزم تحديد شكل النموذج التحديد المسب  لشكل النموذج

 يلزم تحديد عدد العوامل التحديد المسب  لعدد العوامل

التحديد المسب  الرتباط كل متغير 

 بالعامل

 حديد ارتباط كل متغير بالعامليلزم ت

دعم النموذج بإطار نظري وتوقعات 

 جوهرية

يكون النموذج مدعم بإطار نظري 

 وتوقعات جوهرية

 يتضمن نمذجة أخطاء القياس نمذجة أخطاء القياس

 ال يتوصل للبناء العاملي للمتغيرات التوصل للبناء العاملي للمتغيرات

 ممكن من التباينال يفسر أكبر قدر  تفسير التباين

 

 :منهجية البحث وإجراءاته

منهجية البحث وإجراءاتةه مةن حيةث تحديةد مجتمةع البحةث واختيةار عينتةه  يتم عرض     

 إعراض إجهاد اعتماد مقياس الحالي البحث هدف ووصف أداة البحث )وقد تطلب تحقي 

نةات فيةه   وفيمةا ما بعةد الصةدمة( والو ةائل اإلحصةائية المسةتخدمة المالئمةة لتحليةل البيا

 يأتي عرض ألهم هذه اإلجراءات :

 

 منهجية البحث :

مةةة ءا ةةتعملت الباحثةةة فةةي البحةةث الحةةالي المةةنهج الوصةةفي لكونةةه أنسةةب المنةةاهج مال     

للكشف عن الفروق بين المتغيرات من اجل الوصف والتحليل للظاهرة المدرو ة )جابر  

0221 :027) 
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يعةةد البحةةث الوصةةفي مةةن أكثةةر أنةةواع البحةةوت شةةيوعاً وانتشةةاراً  ويعةةرف علةةى انةةه      

ا تقصةةاء ينصةةب علةةى ظةةاهرة مةةن الظةةواهر التعليميةةة أو النفسةةية كمةةا هةةي قائمةةة فةةي 

الحاضةةر, بقصةةد تشخيصةةها وكشةةف جوانبهةةا وتحديةةد العالقةةات بةةين عناصةةرها, أو بينهةةا 

 يقةةف البحةةث الوصةةفي كمةةا يبةةدو مةةن وبةةين ظةةواهر تعليميةةة أو نفسةةية أو اجتماعيةةة ,وال

التسةةمية عنةةد حةةدود وصةةف ظةةاهرة موضةةوع البحةةث  وإنمةةا يةةذهب ابعةةد مةةن ذلةةك فيحلةةل 

ويقيم أمالً في التوصل إلى تعميمات ذات معنةى يزيةد بهةا رصةيد معارفنةا  وازنويفسر وي

 (.  50:  0790عند تلك الظاهرة )الزوبعي وآخرون   

 

 مجتمع البحث :

لبحةةةث الحةةةالي  مةةةن تالميةةةذ الصةةةف السةةةادس االبتةةةدائي فةةةي مةةةدارس يتكةةةون مجتمةةةع ا   

الحكومية التابعة للمديرية العامة لتربية بغةداد /الكةرخ )الثالثةة( والةذين بلةه عةددهم حسةب 

تلميةذاً وتلميةذة   وبحسةب ( 05709) 0207/ 0209احصاءات المديرية للعةام الدرا ةي 

 (  تلميذة .00027وعدد االنات )(  تلميذاً 00997متغير الجنس كان عدد الذكور )

 

 عينة البحث:

(  تلميذاً وتلميذة  تم اختيارهم على وفة  اال ةئلة  222عينة البحث الحالي تتكون من )    

( مةن بةين تالميةذ الخبرات الصةدمية( التي تبين بانهم متعرضين الى الحدت ) A) المحور

 .الثالثة الصف السادس االبتدائي في مدارس مديرية تربية الكرخ /

 

 أداة البحث:

تحقيقةةاً ألهةةداف البحةةث الحةةالي   ا ةةتعملت الباحثةةة مقيةةاس إعةةراض إجهةةاد مةةا بعةةد       

(بوصةةفه أداة لجمةةع البيانةةات مةةن عينةةة  0202الصةةدمة المعةةد مةةن قبةةل الباحةةث )الكنةةاني :

 ( .0البحث   لتحقي  هدف البحث الحالي , كما مبين في )الملح /

 

 ووضوح الفقرات:تجربة فهم التعليمات 

لضمان وضوة تعليمةات المقيةاس وفهةم فقراتةه لعينةة البحةث ومعرفةة الوقةت الةالزم       

 ث( تلميذا وتلميةذة, حية02لإلجابة, طب  المقياس على عينة ا تطالعية بله عدد أفرادها )

تمةةت اإلجابةةة بحضةةور الباحثةةة وطلةةب مةةنهم إبةةداء مالحظةةاتهم حةةول وضةةوة الفقةةرات 

ة اإلجابةةة  وفيمةةا إذا كانةةت هنةةا  فقةةرات غيةةر مفهومةةة, وقةةد تأكةةدت وصةةياغتها وطريقةة

الباحثة أن فقةرات المقيةاس وتعليماتةه واضةحة للمسةتجيب وال حاجةة إلةى تغييةر أو تعةديل 

صةةةياغة أيةةةة فقةةةرة مةةةن فقةةةرات المقيةةةاس  وأن الوقةةةت الةةةذي ا ةةةتغرقه أفةةةراد العينةةةة فةةةي 

كمةا أن متو ةط وقةت اإلجابةة علةى ( دقيقةة   25-05ا تجابتهم على المقياس تراوة بين)

 ( دقيقة .05المقياس كان) 
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 تطبيق المقياس على عينة البحث:

لغةةرض تحقيةة  اهةةداف البحةةث الحةةالي   فقةةد تةةم تطبيقةةه علةةى عينةةة البحةةث البةةاله  

 بانة( ا ةت222( تلميذاً وتلميةذة, وبهةذا بلةه العةدد الكلةي ال ةتمارات البحةث )222عددها )

 .خضعت للتحليل اإلحصائي

 تصحيح المقياس :

ويقصد به وضع درجة ال تجابة المفحوص على كل فقرة مةن فقةرات المقيةاس ومةن ثةم   

جمع هذه الدرجات إليجاد الدرجة الكلية لكل ا تمارة   وقد تم تصحيح اال ةتمارات علةى 

( للبةديل 0( للبةديل )تطبة  علةي كثيةرا( و)0( فقرة , بعد أن أعطيةت الدرجةة )01أ اس )

( للبةةديل ) ال تطبةة  علةةي(, إذ تشةةير أعلةةى درجةةة يحصةةل عليهةةا 0قلةةيال(  و) )تطبةة  علةةي

( إلةى إعةراض إجهةاد مةا بعةد الصةدمة 0المفحوص في أي من المحةاور االربعةة )ملحة  

وذلك عن طري  إعطاء درجة )واحدة( لكل فقرة يتم اختيارها من المفحةوص فةي طريقةة 

  .(Riso,1995 :47)التقريرية

 لتوكيدي :التحليل العاملي ا

ا ةةتخدمت الباحثةةة ا ةةلوب التحليةةل العةةاملي التوكيةةدي الهرمةةي ومةةن الدرجةةة االولةةى     

بعةد الصةدمة وتةم وفة  الخطةوات  للتثبةت مةن الصةدق البنةائي لمقيةاس إعةراض إجهةاد مةا

 االتية :

 . تحديد المقياس )النموذج (: 2

( ويضةم 0202نةاني : بعةد الصةدمة للباحةث )الك يتم اعتماد مقياس إعةراض إجهةاد مةا    

( )أي 1  9  1  9( وعدد  فقرات كل محةور علةى التةوالي )B  C  D  Fاربعة محاور)

فقةةرة( , وبةةذلك افترضةةت الباحثةةة ان الفقةةرات هةةي  01مجمةةوع الفقةةرات لكةةل المقيةةاس 

 .المؤشرات المحاور هي عوامل فرعية من الدرجة االولى 

العوامةةل الكامنةةة غيةةر مسةةتقلة تمامةةاً عةةن عليةةه افترضةةت الباحثةةة بةةأن هةةذه المحةةاور أو    

بعضها وإنما هنا  ارتباط بينها )أي أن هنا  قدر من التباين المشتر ( , وهذا يؤدي إلةى 

افتراض أن العالقة بين العوامل الكامنة االربعة التي تمثةل كةل منهةا محةور مةن المحةاور 

خفض علةةى العوامةةل  هةةي عالقةةة  ةةالبة , أي كلمةةا ازدادت الدرجةةة علةةى احةةد العوامةةل تةةن

الثالثة االخرى , كما أن لكل عامةل مةن العوامةل االربعةة مؤشةراته التةي تتشةبع عليةه وال 

تتشبع على أي من العاملين اآلخرين اي ليس هنا  تشبعات تقاطعية , إضافة إلى ذلةك أن 

 كل عامل من العوامل الثالثة ال يفسر كل التباين الموجود في المؤشرات إذ يبقى قسةم مةن

التباين بدون تفسير وال يشتر  فيه مع عامله وهو تباين الخطأ , غير أن هةذه االخطةاء أو 

البواقي يُفترض أن تكون ضئيلة وال تهدد ثبةات المؤشةرات كمةا أن هةذه االخطةاء مسةتقلة 

 وليست مرتبطة .

  . تعيين النموذج  : 1

للبةارومترات الحةرة  تم من خالل هذه الخطوة التوصةل إلةى تقةديرات وحيةدة ومحةددة     

 للنموذج المفترض , وعدد البارومترات الحرة في النموذج هي االتية :
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 تباين لكل محور من المحاور االربعة )أي اربعة بارومترات( . -

 022تشةةةبعات المؤشةةةرات علةةةى المحةةةاور لكةةةل محةةةور بعةةةدد فقةةةرات عةةةدد تشةةةبع )أي  -

 بارومترات( .

 ترات( .ارتباط المحاور االربعة )أي اربعة باروم -

 بارومترات( . 029تباين الخطأ للمؤشرات )الفقرات( وللمحاور االربعة )أي  -

( بةارومتر 00( وذلةك بعةد حةذف )001وبذلك يصةبح عةدد البةارومترات الحةرة هةي )    

قيد بقيمة الواحد الصحيح لتحديد وحدة قياس كل محور من المحاور االربعة , وبناًء علةى 

( وحةةةدة معلوماتيةةةة لكةةةي يتسةةةنى تقةةةدير صةةةحة هةةةذه 001ذلةةةك يحتةةةاج النمةةةوذج الةةةى )

 البارومترات .

تأتي الخطوة التالية المتمثلة في كةم المعلومةات غيةر المتكةررة فةي بيانةات العينةة حتةى     

يتسنى لنا المقارنة بين كم المعلومات التي يحتاج إليهةا اختبةار النمةوذج , وكةم المعلومةات 

كي نتعرف علةى طبيعةة تعةين النمةوذج المفتةرض : هةل التي وفرتها البيانات األمبيريقية ل

هو دون التعين , أو معين أي مشبع , أو متعةدي التعيةين , وقضةية التعيةين ضةرورية جةداً 

لالنتقال إلى المرحلة الثالثة التي تتعلة  بحسةاب أو تقةدير بةارامترات  النمةوذج ,والوضةع 

 دي التعيين .الطبيعي واألفضل من حيث التعيين أن يكون النموذج متع

فر عليهةةا بيانةةات العينةةة , أي معرفةةة عةةدد العناصةةر اولمعرفةةة كةةم المعلومةةات التةةي تتةةو    

 غير المتكررة في مصفوفة التباين والتغاير للعينة نطب  المعادلة البسيطة التالية :

 5212= 0(/0 022×)022[  أي )0( /0)عةةةةدد المؤشةةةةرات  × ]عةةةةدد المؤشةةةةرات 

لمعلومةةات غيةةر المتكةةررة فةةي مصةةفوفة التبةةاين والتغةةاير بةةين وبالتةةالي فعةةدد عناصةةر ا

 ( .5212المؤشرات المقا ة هو )

ثم ننتقل بعد ذلك إلى حساب درجات الحرية لمعرفةة نةوع تعيةين النمةوذج , علمةاً بةأن      

النموذج دون التعيةين ينطةوي علةى درجةات حريةة  ةالبة أي يفتقةر إلةى العةدد الكةافي مةن 

لنموذج المعين أو المشبع عدد درجات حريتةه يسةاوي) صةفراً( أي ال درجات الحرية , وا

توجةةد وفةةرة فةةي درجةةات الحريةةة للنمةةوذج المفتةةرض وال يوجةةد نقةةص فيهةةا , فةةي حةةين 

النمةةوذج المتعةةدي التعيةةين فيحتةةوي علةةى عةةدد موجةةب مةةن درجةةات الحريةةة وبتعبيةةر آخةةر 

ة عةدد البةارومترات ينطوي على وفةرة منهةا , ولمعرفةة عةدد درجةات الحريةة نقةوم بطةر

الحرة التي أحصيت في النموذج النظري من عةدد العناصةر غيةر المتكةررة فةي مصةفوفة 

التباين والتغاير للعينة )عدد وحةدات المعلومةات المتةوفرة فةي بيانةات العينةة( أي نسةتعمل 

 المعادلة البسيطة التالية :

مصةةفوفة المؤشةةرات عةةدد درجةةات الحريةةة = عةةدد القةةيم غيةةر المتكةةررة لتبةةاين وتغةةاير 

 عدد البارومترات الحرة للنموذج المفترض   -المقا ة 
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, بمةةةا أن درجةةةات الحريةةةة موجبةةةة فةةةإن النمةةةوذج يعتبةةةر  5051=   022 - 5212أي 

متعةةدي التعيةةين علمةةاً أن نةةوع التعيةةين األفضةةل أن يكةةون النمةةوذج قيةةد الدرا ةةة متعةةدي 

 التعيين وبالتالي نستمر في اختبار النموذج .

 . تقدير بارومترات النموذج العاملي المفترض أو النظري : 3 

ال حظنةةا فيمةةا  ةةب  ان النمةةاذج المفترضةةة تحتةةوي علةةى بةةارامترات حةةرة تحتةةاج الةةى     

تقةدير قيمهةةا , ومةةن أمثلةةة ذلةةك تشةةبعات المؤشةةرات علةةى العوامةةل الكامنةةة , وأخطةةاء هةةذه 

و العوامةل الكامنةة إن كةان النمةوذج المؤشرات , واالرتباطات البينية )تغاير( المتغيرات ا

عاملياً , أما إذا ا تعمل النموذج العاملي في النموذج البنةائي , فتتمثةل البةارامترات الحةرة 

في العالقةات االرتباطيةة البينيةة )التغةاير( بةين المتغيةرات الكامنةة المسةتقلة , والمسةارات 

لكامنة التابعة , وأيضاً المسةارات التي تصل بين المتغيرات الكامنة المستقلة والمتغيرات ا

التي تصل بين المتغيرات الكامنة بمتغيرات كامنة أخرى , وبواقي التبةاين فةي المتغيةرات 

الكامنة التابعة التي لم تقو المتغيرات الكامنة المستقلة علةى تفسةيرها والتةي تةدعى ببةواقي 

 التباين .

مترات الحةةرة فةةي النمةةوذج بحيةةث أن فوظيفةةة التقةةدير أيجةةاد قةةيم عدديةةة  لهةةذه البةةارا    

مصةةفوفة البيانةةات المشةةتقة مةةن النمةةوذج )مصةةفوفة التبةةاين والتغةةاير للنمةةوذج المفتةةرض( 

تكون قريبةة جةداً مةن بيانةات العينةة , اي مةن مصةفوفة التبةاين والتغةاير للعينةة التةي تمثةل 

يكةون نموذجةاً اإلطار المرجعي الذي ينبغي أن يعيد النمةوذج المفتةرض إنتاجةه بدقةة لكةي 

نظرياً متطابقاً مع بيانات العينة , وينبغي أن نبحث عن معادالت رياضةية تسةتهدف قيةاس 

المسافة الفارقة التي تفصل بةين مصةفوفة النمةوذج ومصةفوفة العينةة , وبا ةتعمال طريقةة 

( , التةةي LISRELوحزمةةة ليةةزرل )  Maximum Likelihoodاالحتمةةال االقصةةى 

( التةي تفيةد Standards errorsطاء المعيارية لكل البارومترات )تزود الباحث بقيم األخ

فةةةي تقةةةدير اختبةةةار الداللةةةة اإلحصةةةائية للبةةةارومترات المقةةةدرة , وأيضةةةاً لتحديةةةد دقةةةة قةةةيم 

 % ()حةةدود أو مجةةال الثقةةة77أو  75البةةارومترات المقةةدرة با ةةتعمال مسةةتويات الثقةةة )

(( , كمةا أن دالةة االحتمةال األقصةى 0.71%( مثالً يساوي قيمةة البةارومتر المقةدر) 75)

 تستعمل في حساب عديد من مؤشرات المطابقة .

 . تقدير جودة مطابقة النموذج المفترض: 4

ويقصةةد بالمطابقةةة إلةةى أي حةةد ا ةةتطاع النمةةوذج أن يوظةةف كافةةة المعلومةةات التةةي      

انةات العينةة تنطوي عليهةا البيانةات األصةلية , أو إلةى أي حةد تمكةن النمةوذج مةن تمثيةل بي

بحيث لم يبتعد كثيراً عنها , وهي مؤشرات إحصائية أو وصفية تحدد قيمة تساعد الباحةث 

على تحديد مدى جودة نموذج مقترة عن طري  مقارنته بنموذج أخةر أو باختبةار التوافة  

بين مصفوفة التباين ) التغاير( التي يقترحها النموذج والمصةفوفة المالحظةة , ومؤشةرات 

ئمة في نموذج المعادلة البنائيةة يقصةد بةه المؤشةر المسةتخدم فةي تقةدير مطابقةة حسن المال

 النموذج للبيانات , وقد اعتمدت الباحثة هنا مجموعة من هذه المؤشرات هي :
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 Critical Ratio (C.R: )أ . النسبة الحرجة 

ي( والتةأثير والتي تشير الى داللة الفرق بةين تةأثير الفقةرة )الةوزن االنحةداري المعيةار    

الصفري , وتبين أن النسبة الحرجة للفقرات على المحاور كانت دالة إحصائياً ألنها أكبةر 

(  0( والجةدول )  2.25( عند مسةتوى داللةة )0.71من القيمة الزائية المقطوعة البالغة )

 يوضح ذلك :

 (1جدول )

 ( لمعرفة داللة تشبعات الفقرات على المحاور االربعةC.Rقيم )

 اورالمح

 ت

B C D F 

0 0.17 0.90 0.90 0.90 

0 0.57 0.90 0.90 0.10 

0 0.59 0.09 0.12 0.09 

2 0.97 0.99 0.92 0.17 

5 0.02 0.20 0.57 0.27 

1 0.79 0.75 0.72 0.77 

9 0.50 0.05 0.55 0.07 

9 0.02 0.29 0.07 0.79 

7 0.00 0.20 0.07 0.02 

02 0.02 0.01 0.07 0.05 

00 0.55 0.90 0.90 0.17 

00 0.00 0.75 0.05 0.01 

00 0.02 0.07 0.02 0.00 

02 0.55 0.01 0.12 0.09 

05 0.22 0.00 0.20 0.01 

01 0.90 0.27 0.99 0.09 

09 0.91 0.50 0.90 0.20 

09 0.01 0.02 0.05 0.00 

07 0.51 0.07 0.15 0.02 

02 0.12 0.05 0.57 0.0 

00 0.50 0.22 0.12 0.00 

00 0.10 0.20 0.19 0.05 

00 0.99 0.51 0.92 0.22 

02 0.90 0.52 0.91 0.09 

05 0.90 0.11 0.92 0.52 

01 0.05 0.99 0.09 0.97 
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 ب . مؤشرات جودة المطابقة االجمالي :

نشير هنا الى مجموعة من هذه المؤشرات وهي النسبة بين قيمةة مربةع كةاي ودرجةة       

( , مؤشةةر المطابقةةة المعيةةاري GFIسةةن المطابقةةة ), ومؤشةةر ح (CMIN/DF)الحريةةة 

(NFI(مؤشةةر المطابقةةة المقةةارن , )CFI مؤشةةر جةةذر متو ةةط مربةةع الخطةةأ التقريبةةي , )

(RMSEA( وكما مبين في الجدول , )0 : ) 

 (3جدول )

 مؤشرات المطابقة للتحليل العاملي التوكيدي للمحاور االربعة

 مؤشر المطابقة

 المحور

 

CMIN/DF 

 

GFI 

 

NFI 

 

CFI 

 

RMSEA 

B 0.525 2.795 2.707 2.799 2.222 

C 0.591 2.791 2.705 2.710 2.220 

D 0.179 2.727 2.727 2.755 2.220 

F 0.599 2.707 2.719 2.700 2.220 

 

من خالل مالحظة الجدول أعاله يتضةح أن جميةع قةيم مؤشةرات المطابقةة تشةير إلةى       

نتهةا بالمسةتوى األمثةل وازيمكةن الركةون عليهةا عنةد متمتع النمةوذج بمطابقةة جيةدة جةداً و

 لجودة المطابقة وكاآلتي :

CMIN/DF)   ( النسبة بين قيمةة مربةع كةاي ودرجةة الحريةة , فةإذا كانةت أقةل مةن )5 )

( تةةدل علةةى أن المقيةةاس مطةةاب  بدرجةةة 0تةةدل علةةى قبةةول المقيةةاس, وإذا كانةةت أقةةل مةةن )

لك أن المقياس المفترض يطةاب  البيانةات تمامةاً كبيرة , وإذا كانت تساوي )صفر( معنى ذ

( وهةةذا يشةةير الةةى 0, ومةةن خةةالل مراجعةةة الجةةدول أعةةاله يتضةةح ان جميةةع القةةيم دون )

 مطابقة المقياس بدرجة كبيرة .

(GFI)   ( مؤشر حسن المطابقةGoodness of Fit Index ويقيس مقدار التبةاين فةي )

يفتةرض الباحةث تفسةيره وهةو بةذلك ينةاظر المصفوفة المحللةة عةن طرية  النمةوذج الةذي 

صةفر(  - 0( في تحليل االنحدار المتعدد وتتةراوة قيمتةه بةين )R2مربع االرتباط المتعدد)

وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلى تطاب  أفضل لألنموذج مع بيانات العينة , وفةي 

 لمطابقة جيد .التحليل العاملي الحالي كانت قيمته مرتفعة ويعد هذا المؤشر ل

    (NFI( مؤشةر المطابقةة المعيةاري )Normed Fit Index ويعطةي معلومةات عةن )

حسن المطابقة في حالة تطور النموذج في مكوناته وعوامله الى نموذج أكثةر تعقيةداً ,وقةد 

(, ومةن  2.7حداً أدنى لهذا المؤشةر متمةثالً بقيمةة ) 0225عام  Sandersوضع  اندرز 

 عاله يتضح أن هذا المؤشر للمطابقة كان مقبول في هذا األنموذج .خالل الجدول في أ

    (CFI( تتراوة قيمته بين )وقد أشةارت بعةض الدرا ةات أن القيمةة المثلةى  - 0 )صفر

( فمةا 2.7التي تدل على نجاة النموذج وتطابقه مع البيانات الخاصة بعينة الدرا ةة هةي) 
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ذه القيمةة وبالتةالي يعةد هةذا المؤشةر للمطابقةة فوق وقةد تجةاوز التحليةل العةاملي الحةالي هة

 مقبول .

    (RMSEA مؤشر جذر متو ط مربةع الخطةأ التقريبةي )(Root Mean Square 

Error of Approximation)  ويعد هةذا المؤشةر مةن أهةم مؤشةرات جةودة المطابقةة

كانةت  فهو يبين مقدار الخطأ فةي النمةوذج ونسةب انحرافةه عةن المعةايير المثلةى بحيةث إذا

( دل علةةى نجةةاة النمةةوذج ومطابقتةةه للبيانةةات , والقةةيم 2.25قيمةةه  : مسةةاوية او اقةةل مةةن )

( تدل على وجود خطأ تقارب معقول في المجتمةع , 2.29( الى )2.25التي تتراوة من )

( دل علةةى وجةةود كثيةةر مةةن نةةواحي الخلةةل والقصةةور فةةي النمةةوذج 2.29وإذا زادت عةةن )

لحالةة وتبةين أن هةذا المؤشةر فةي التحليةل العةاملي التوكيةدي ويتم رفض النموذج في هذه ا

 ( أي أن األنموذج يطاب  بدرجة كبيرة بيانات العينة .2.25الحالي كان اقل من )

أن مؤشةةرات المطابقةةة المةةذكورة فةةي اعةةاله دلةةت علةةى تمتةةع النمةةوذج بحسةةن مطابقةةة      

لنمةوذج , وقةد تةم ذلةك بفحةص اجمالي لذلك وجب التأكد من المطابقة التفصيلية لعناصةر ا

 (5   2قيم البارومترات الحرة والنتائج موضحة في الجدولي )

 (4جدول )

 قيم البارومترات الحرة )تشبعات المؤشرات أو الفقرات(

 المحاور

 ت

B C D F 

0 2.07 2.05 2.01 2.02 

0 2.00 2.02 2.05 2.00 

0 2.02 2.00 2.00 2.07 

2 2.00 2.00 2.00 2.00 

5 2.21 2.29 2.21 2.21 

1 2.27 2.29 2.29 2.29 

9 2.09 2.01 2.09 2.05 

9 2.00 2.00 2.00 2.02 

7 2.02 2.02 2.02 2.00 

02 2.02 2.02 2.00 2.00 

00 2.27 2.27 2.29 2.27 

00 2.21 2.21 2.22 2.21 

00 2.09 2.09 2.09 2.09 

02 2.00 2.02 2.02 2.00 

05 2.05 2.02 2.05 2.05 

01 2.20 2.22 2.20 2.22 

09 2.25 2.20 2.20 2.25 

09 2.29 2.29 2.29 2.29 
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07 2.07 2.02 2.00 2.00 

02 2.00 2.02 2.00 2.00 

00 2.02 2.00 2.02 2.00 

00 2.02 2.05 2.05 2.02 

00 2.20 2.20 2.20 2.20 

02 2.21 2.25 2.22 2.25 

05 2.00 2.00 2.00 2.00 

01 2.09 2.02 2.07 2.05 

( نجد أن جميع المؤشرات أو الفقرات قد كانت لهةا قةيم  2من خالل مراجعة الجدول )     

تشةبع علةةى العوامةةل , حيةةث يعةةد مقةةدار تشةبع المؤشةةر المقةةاس علةةى عاملةةه معامةةل صةةدق 

)الصدق التقاربي( وقد تراوحت تشبعات المؤشرات )أي معامالت ارتباطها بعواملها( ما 

وبةةالرغم مةةن انخفةةاض بعةةض هةةذه القةةيم أال أن جميةةع تةةأثيرات  ( ,2.52 - 2.20بةةين )

( وهةذا المهةم 2.25عنةد مسةتوى داللةة) إحصةائياالمؤشرات)النسةبة الحرجةة( كانةت دالةة 

 (.092, :0200(( )تيغزة0)ينظر جدول)

 (5جدول )

 قيم البارومترات الحرة )األخطاء المعيارية لتقدير التشبع(

 المحاور

 ت

B C D F 

0 2.207 2.207 2.201 2.207 

0 2.209 2.201 2.209 2.209 

0 2.200 2.205 2.200 2.205 

2 2.202 2.209 2.202 2.202 

5 2.207 2.201 2.209 2.209 

1 2.200 2.200 2.200 2.200 

9 2.202 2.200 2.200 2.200 

9 2.202 2.200 2.200 2.200 

7 2.200 2.202 2.209 2.205 

02 2.207 2.209 2.209 2.207 

00 2.200 2.200 2.202 2.200 

00 2.227 2.229 2.229 2.227 

00 2.20 2.220 2.220 2.220 

02 2.207 2.209 2.209 2.207 

05 2.209 2.209 2.201 2.209 

01 2.02 2.200 2.202 2.200 

09 2.201 2.209 2.201 2.201 
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09 2.209 2.209 2.209 2.209 

07 2.205 2.209 2.205 2.205 

02 2.200 2.202 2.200 2.202 

00 2.209 2.209 2.209 2.209 

00 2.207 2.209 2.207 2.207 

00 2.201 2.201 2.205 2.201 

02 2.209 2.209 2.201 2.209 

05 2.229 2.229 2.229 2.229 

01 2.209 2.209 2.209 2.209 

( نجةدها جميعهةا  5من خالل مالحظة االخطاء المعياريةة لقةيم التشةبعات فةي جةدول )     

منخفضة وليست عالية ممةا يعةزز العالقةة بةين المؤشةرات )الفقةرات( وعواملهةا , أجمةاالً 

يمكن القول أنه كلما صغر الخطأ المعيةاري دل علةى مسةتوى مرتفةع مةن الدقةة فةي تقةدير 

البارامتر ارتفعت قيمته دل ذلك على انخفاض الدقة في تقدير بارامتر المجتمةع , واعتمةاد 

خطاء المعيارية بدل أخطاء القياس لكةي يةتم التعةرف علةى مةدى تةأثير أخطةاء المعاينةة اال

فةةي تقةةدير بةةارومترات النمةةوذج المفتةةرض مةةن المجتمةةع أي مةةدى ا ةةتقرار بةةارومترات 

 (.  090:  0200النموذج المقدرة , إضافة الى معرفة مدى جوهرية التشبعات )تيغزة,

 :  ثبات المقياس -

جةةراءات إعةةداد الصةةورة الجيةةدة للمقيةةاس ومةةن شةةروط المقيةةاس الجيةةد ا ةةتكماالً إل     

( وهةو أن يعطةي االختبةار النتةائج نفسةها Anastasi,1976 :  103اتصافه بثبةات عةال )

إذا مةةةا أعيةةةد تطبيقةةةه علةةةى المجموعةةةة نفسةةةها مةةةن األفةةةراد فةةةي الظةةةروف نفسةةةها )عبةةةد 

 ية ال تخراج ثبات المقياس:( وقد ا تعملت الباحثة الطرائ  اآلت010:   0779الرحمن 

 طريقة إعادة االختبار )اتساق خارجي( : -2

وهي تطبي  أداة القياس مرتين على نفس عينةة األفةراد  إذ يطبة  الباحةث األداة علةى      

عدد من المستجيبين ثم يكرر تطبي  األداة نفسها على المستجيبين أنفسهم بعد حقبةة زمنيةة 

(. وبعةد ذلةك يعمةل الباحةث علةى حسةاب معامةل 019 : 0227محددة ) عباس وآخرون  

االرتبةةاط بةةين الةةدرجات التةةي تحصةةل عليهةةا نفةةس مجموعةةة األفةةراد فةةي التطبيةة  األول 

 (.00:   0771والتطبي  الثاني لالختبار نفسه )عباس  

( تلميةذا وتلميةذة , بعةد تطبية  المقيةاس علةى العينةة   52ولتحقي  ذلك تةم تحديةد )  

عين من تاريخ التطبي  األول أعيد تطبي  المقياس عليهم مرة أخةرى  إذ وبعد مرور أ بو

أن إعةةادة تطبيةة  المقيةةاس لحسةةاب ثباتةةه يجةةب أن ال يتجةةاوز مةةدة أ ةةبوعين مةةن تةةاريخ 

 التطبي  األول.

حسةةةب معامةةةل االرتبةةةاط بةةةين درجةةةات األفةةةراد علةةةى المقيةةةاس فةةةي التطبيةةة  األول      

ل معامل ارتباط بير ون   ومةن ثةم مقارنتةه بمعيةار ودرجاتهم في التطبي  الثاني من خال

 ( .1مطل  , وكم موضح في الجدول )
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 (6جدول )

 بعد الصدمة بطريقة أعادة االختبار معامالت الثبات لمقياس إعراض إجهاد ما

تربيع معامل  معامل االرتباط المحاور

 االرتباط

الحكم على قيمة معامل 

 الثبات

B 2.91 2.90 عال 

C 2.95 2.90 عال 

D 2.92 2.92 عال 

F 2.95 2.90 عال 

 : طريقة الفاكرونباخ )اتساق داخلي( -1

يظهر هذا األ ةلوب اتسةاق أداء األشةخاص مةن فقةرة الةى أخةرى فهةو يشةير الةى قةوة      

االرتباطات بين الفقرات في االختبار  ويعطينا معامل الفاكرونبةاخ تقةدير جيةد للثبةات فةي 

  ,Nounally) (320 :1978أغلب المواقف 

تم ا تخراج الثبات بهذه الطريقة للمقيةاس الحةالي عةن طرية  تطبية  معادلةة الفاكرونبةاخ 

( تلميةذا و تلميةذة  وبعةد تحليةل البيانةات ظهةر أن معامةل الثبةات 52على عينة مكونة من )

( 92,2و ) C( للمحةور 90,2( في حين بلغت )90,2)  Bبا تخدام الفاكرونباخ للمحور 

( يوضح معامل ثبات مقياس إعراض اجهةاد 9والجدول ) F( للمحور90,2و) Dر للمحو

 .   الفاكرونباخما بعد الصدمة بطريقة 

 ( 7جدول ) 

 بعد الصدمة بطريقة الفاكرونباخ معامالت الثبات لمقياس إعراض إجهاد ما

معامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  المحاور

 االرتباط

الحكم على قيمة معامل 

 الثبات

B 2.90 عال 

C 2.90 عال 

D 2.92 عال 

F 2.90 عال 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القةول أن البحةث الحةالي قةد توصةل إلةى البنيةة العامليةة    

بعةد الصةدمة مةن خةالل االجةراءات والخطةوات التةي  التوكيدية لمقياس إعراض إجهاد ما

 تم ذكرها , وبذلك اصبح المقياس يتمتع بمؤشرات للصدق والثبات. 

 

 صائية :رابعاً : الوسائل االح

فةي  LISRELوبرنامج ليةزرل  SPSSا تخدم في البحث الحالي الحزمة االحصائية     

 العاملي . التحليلالتأكد من 
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 :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها 

  كما يتضمن تفسير ومناقشةة الحالي التي التوصل إليها البحث  يتم عرض النتيجة 

 أتي:  ثم التوصيات فالمقترحات وكما ي يجةالنت

 :التحليل العاملي التوكيدي لمقياس إعراض إجهاد ما بعد الصدمة  

بعد اجراء التحليل العاملي التوكيدي اتضح انه أغلب المؤشرات تدل علةى وجةود           

مطابقة للنموذج الحةالي , لكةن قيمةة مربةع كةاي كانةت دالةة إحصةائياً أي وجةود فةرق بةين 

, غيةر أن بعةض مؤشةرات المطابقةة األخةرى وجةدت النموذج النظةري والنمةوذج البنةائي 

لتسد موطن الضعف في مؤشر مربع كاي كتأثر داللته اإلحصةائية بحجةم العينةة حيةث أن 

أي فارق طفيف بين مصفوفة التباين والتغاير للنموذج المفتةرض ومصةفوفة العينةة يكةون 

لمألوف فةي النمةاذج دال إحصائياً عند اتساع حجم العينة, واتساع حجم العينة هو الوضع ا

بالمعةةادالت البنائيةةة , والخالصةةة أن اغلةةب مؤشةةرات المطابقةةة تةةدل علةةى مطابقةةة جيةةدة 

للنموذج , ولقد  ةب  االشةارة الةى أن تمتةع النمةوذج بمطابقةة عامةة بنةاًء علةى المؤشةرات 

المطابقة ال يدل أطالقاً على أن النموذج يخلو تماماً من أي خلل في المطابقة الموضةوعية 

بعض بةةارومترات النمةةوذج , ولةةذلك البةةد أن تعةةزز نتةةائج مؤشةةرات المطابقةةة العامةةة لةة

للنمةةوذج بفحةةص موضةةعي تفصةةيلي وذلةةك بفحةةص البواقي)الخطةةأ المعيةةاري( , ومعامةةل 

التحديةةد )معامةةل ثبةةات( الةةذي تةةم ذكةةر فةةي الفصةةل الثالةةث , والنتيجةةة هةةي أن مؤشةةرات 

لمقيةاس إعةراض  للنموذج العاملي التوكيديالمطابقة تدل على توفر مطابقة أجمالية جيدة 

 , ويمكن بالتالي اعتماده .  إجهاد ما بعد الصدمة

 

 :التوصيات

 بناًء على ما تم التوصل إليه في البحث الحالي من نتائج توصي الباحثة بما يأتي :

التحليل العاملي التوكيدي ألداة القياس التي يحدد فيها عدد العناصةر أو  عمليفضل ا ت -0

المجاالت أو االنمةاط ... الةخ فةي االطةار النظةري , اي تةم تحديةد المتغيةرات الكامنةة فيهةا 

وتحديد عدد المؤشرات أو فقرات كل كامل , وإذا رغب الباحةث بةأجراء التحليةل العةاملي 

التوكيةةدي فعليةةه التأكةةد مةةن االفتراضةةات النظريةةة لةةألداة أي هةةل المتغيةةرات تةةرتبط مةةع 

 مستقلة .بعضها البعض أم انها 

تحديةةد  )التحليةةل العةةاملي التوكيةةدي يجةةب االشةةارة الةةى جميةةع خطواتةةه  لمععنةةد ا ةةت -0

وعدم االكتفاء بمؤشرات المطابقة فقط , وأيضاً البةد أن ...... الخ( النموذج وتعين النموذج

تعةةزز نتةةائج مؤشةةرات المطابقةةة العامةةة للنمةةوذج المفتةةرض بفحةةص موضةةوعي تفصةةيلي 

, وال يسةةتخدم التحليةةل العةةاملي التوكيةةدي مةةع النمةةاذج النظريةةة أو وذلةةك بفحةةص البةةواقي 

النظريةةةات التةةةي لةةةم تحةةةدد عناصةةةر او مجةةةاالت أو انمةةةاط أو  ةةةمات ..... الةةةخ الظةةةاهرة 

نةة وازصةعوبة اجةراء م مةن ثةمالمدرو ة ,وذلك بسبب صةعوبة تحديةد وتعيةين النمةوذج و

   .بين النموذج النظري والنموذج البنائي
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    المقترحات: 
 ا تكماالً للبحث الحالي تقترة الباحثة ما يأتي:       

 علةى شةرائح  إجراء درا ة مماثلة للبحث الحالي للتأكد اكثر من صحة النتائج الحالية -0

 . أخرى من المجتمع  

غير التةي  )االختيار االجباري(إجراء درا ة مماثلة للبحث الحالي ولكن بإتباع طريقة -0

( او الرباعيةةة أو الخما ةةية , للتأكةةد التقريريةةة ذو البةةدائل الثالثيةةةريقةةة )ط ةهةةا الباحثةةتاتبع

 اكثر من صحة النتائج الحالية .

 

         المصادر العربية :

( , 2)ط  التقويم النفسي :(0229أبو حطب , فؤاد وعثمان ,  يد وصادق , آمال ) .0

 مكتبة االنجلو المصرية , القاهرة .

المعلم في تقويم الطالب  المركز القومي ليل د :(0770أبو حطب   فؤاد ) .0
  القاهرة  دار لالمتحانات والتقويم التربوي باالشترا  مع وزارة التربية والتعليم

 غريب للطباعة.

التحليل العاملي  :(0220باهي , مصطفى وعدنان , محمود وعز الدين , حسني ) .0
 , مركز الكتاب , القاهرة .التطبي ( -)النظرية

التحليل العاملي اال تكشافي والتوكيدي مفاهيمهما  :(0200مد بوزيان )تيغزة  مح .2
  دار المسيرة    0  طLisRELوليزرل  (SPSS)ومنهجيتهما بتوظيف حزمة 

 .عمان  األردن

أ اليب معالجة المعلومات لذوي التحمل النفسي  :( 0221جابر  علي صكر ) .5
  اطروحة دكتوراه غير ة اإلعداديةالواطئ وعالقتها بالقدرة العقلية لدى طلب -العالي

 منشورة  كلية التربية  الجامعة المستنصرية. 

البناء العاملي لمقياس العوامل المسة الكبرى  :( 0200الجابري , نبيل بن بسيس ) .1
, ر الة  في الشخصية با تخدام التحليل العاملي التوكيدي لدى طلبة جامعة أم القرى

 ربية , جامعة أم القرى .ماجستير غير منشورة , كلية الت

الزوبعي  عبد الجليل إبراهيم والكناني  إبراهيم عبد الحسن وبكر  محمد الياس  .9

   جامعة الموصل .االختبارات والمقاييس النفسية :( 0790)

أداء مؤشرات حسن المطابقة لتقويم نموذج  :(0222عامر , عبد الناصر السيد ) .9

( , 25( , العدد )02, المجلد ) للدرا ات النفسيةالمجلة المصرية المعادلة البنائية , 

 . 059-025ص 

عباس  محمد خليل ونوفل  محمد بكر و العبسي  محمد مصطفى وأبو عواد  فريال  .7

  دار المسيرة 0  طمدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس :(0227محمد )

 للنشر والتوزيع والطباعة  عمان.
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  دار الفكر 0 طالقياس النفسي النظرية والتطبي  :(0779عبد الرحمن    عد ) .02

 العربي  القاهرة.

تحليل بيانات البحوت النفسية والتربوية  :( 0220عالم , صالة الدين محمود ) .00
 , دار الفكر العربي , القاهرة .واالجتماعية

  دار 0  طالقياس والتقويم في العملية التدريسية :(0779عودة  أحمد  ليمان ) .00

 نشر والتوزيع  األردن. األمل لل

الخصائص  :(0227عيد , غادة والنيال , مايسة وعبد الخال  , أحمد ) .00

السيكومترية والتحليل العاملي التوكيدي لمقياس أعراض اضطراب الو واس 

  المجلد  مجلة العلوم التربوية والنفسيةالقهري لدى عينة من طالب جامعة الكويت , 

 . 022-000(  بتمبر , ص0( , العدد )02)

األ اليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية  :(0222مراد , صالة أحمد ) .02
 , مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة. واالجتماعية

, دار 2, طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس :0227ملحم,  امي محمد ) .05

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان.
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( مقياس أعراض إجهاد ما بعد الصدمة بصورته النهائية2ملحق)  

 عزيزتي  التلميذة:

  :عزيزي التلميذ

بين يديك بعض العبارات التي تعبر عن األشياء التي قد يشعر بها كل إنسان بعد    

 ه لحدت مزعج  وحزين أرجو منكتعرض

 ةاإلجابة عن جميع الفقرات وعدم تر  أي فقره دون إجابة  بعد قراءة كل فقره قراء 

 )     (في المكان جيده ثم ضع عالمة

المنا ب إمام الفقرة التي تعتقد أنها تنطب  عليك وبدأت تظهر عند  بعد تعرضك   

الحدت  علما  انه ال توجد إجابة صحيحة او  للحادت وإنها لم تكن موجودة لديك قبل ذلك

إجابة خاطئة   بل هنا  إجابة صادقة تعبر عنها من خالل اإلجابة عن العبارات التالية  

 كما إن إجابتك عن العبارات  وف تكون بشكل  ري ولن يطلع عليها احد .

 مالحظة : إمالء  المعلومات التالية قبل اإلجابة على الفقرات:

 اال م :

 جنس : ذكر:                  انثى : ال

 المدر ة:

اإلحـــدات                        ت  

 

نعم   

  

ال    

   هل حدت إمامك انفجار أو  قطت قذيفة بالقرب منك.  0

هل تعرضت إلى حادت  يارة أو مرض خطير او حروق  بحيث تركت  0

 لها آثار في جسمك .

  

انفجار . هل أصبت نتيجة إطالق رصاص او 0    

   هل تعرضت أنت أو احد إفراد عائلتك او احد أصدقائك المقربين للخطف. 2

هل تعرض اهلك أو احد إفرادها للتهديد او الضرب من قبل جماعات  5

 مسلحة.

  

هل حدت إمامك عملية قتل أو  شاهدت إمامك جثة  شخص مقتول.  1    
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أو نتيجة عملية إرهابية .هل فقدت احد أصدقاء  المقربين بحادت قتل   9    

9

  

   هل تعرضتم للتهجير من مكان  كناكم بالقوة والتهديد.

هل فقدت احد من إفراد عائلتك )والد   والدتك  أخو   أختك( بحادت قتل  7

 أو نتيجة عملية إرهابية.

  

هل هنا  حادت خطير  حدت لك ولم يرد في العبارات السابقة بحيث اثر  02

  بب لك كثيراً بك و

 الخوف والحزن الشديد ومازلت تعاني منه.

  

  

 

المـــوقــــف          ت تنطب   

 علي

كثيرا   

تنطب  

 علي

قليالُ    

ال 

 تنطب 

0   )B عندما أتذكر صور وذكريات ما جرى لي ارتجف

 واشعر بالخوف . ) 

   

0 (D) أخاف الخروج من البيت لوحدي.      

0 (D) اخ منذ تعرضي أصبحت  ريع الغضب والصر 

 للحادت.

   

2 )B) ارتجف خوفا عند  ماع أصوات عالية لم تكن لدي  

  ابقاً.

   

5   (D)  ا تيقظ من نومي خالل الليل عدة

 مرات.

   

أجد صعوبة في التنفس وتسارع في دقات قلبي  في بعض  1

 األحيان  عندما أتذكر الحادت

)B) 

   

9 (B)  اشعر وكأن الحادت يتكرر إمامي.     

أتجنب المرور في األماكن التي حدت فيها الحادت  أو رؤية  9

 أشخاص يذكرونني 

  (C) بالحادت

 الذي تعرضت له .

   

7 (C). أصبحت ارغب االنعزال عن اآلخرين وال أريد االختالط  معهم منذ  تعرضي للحادت    

02   (C) ه.ال ا تطيع تذكر الحادت الذي  بب لي الصدمة بكل تفاصيل     

00 (D) ارتعب وأخاف كثيرا من  ماع أصوات االنفجارات أو  

 إطالق الرصاص.

   

00 (C) قل اهتمامي بالهوايات التي كنت ا تمتع بها  ابقا.      

00 (C) المستقبل إمامي مخيف .      

02   (D) أجد صعوبة في النوم بعد  

 تعرضي للحادت.
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05 (B) حاول تذكر اإلحدات أعاني من وجع في الرأس عندما أ

 المؤلمة التي  تعرضت لها.

   

01   (B).اشعر بالضي  واالنزعاج إذا صادفت  أشياء أو إحدات تذكرني بالحادت    

09 (D) أتوقع  بان امرأ غير جيد  وف يحدت لي أو ألهلي.      

09   (B).احلم  أحالم مخيفة ومزعجة فيها صور وذكريات الحادت الذي تعرضت له    

07 (C) أتجنب الحديث عن الحادت أو األحدات المشابهة لها.      

02 (D) أواجه صعوبة التركيز واالنتباه في درو ي منذ  

 تعرضي للحادت.

   

00 (F) أخاف الجلوس مع أصدقائي لكي ال يسألونني عن  

 الحادت.

   

00 (F) لم اعد أحب الخروج مع  أصدقائي منذ تعرضي  

 للحادت.

   

00   (F).اقضي  وقتي جالساً في البيت لوحدي بدون عمل    

02   (F). أجد صعوبة في حفظ الدروس التي  يعطيها لنا المعلم    

05   (F).لقد هبط مستوى درجاتي عما كان عليه  ابقا قبل الحادت    

01   (F).عندما أقوم بعمل ما ال أجد فيه متعة أو حماس كما كنت  ابقا قبل الحدت    

 


