
AMOS (Analysis of Moment 
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Veri seti bulunur…







Değişkenler sürüklenerek 

kutucuklara yerleştirilir



Hata terimi 

eklenir…

Mouse sağ tıklanır ve 

hata terimi tanımlanır.





Kovaryanslar 

çizilir…Nenelerin yeri 

değiştirilir

Nesnelerin 

şekli 

değiştirilir.

Nesneler 

silinebilir.

Modelin bir word 

dosyasına 

kopyalanması sağlanır.



Bir Uygulama Örneği
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UYGULAMA



MODEL FIT

UYUM ĠYĠLĠĞĠ ÖLÇÜTLERĠ 

(MODEL FIT)

(Ayyıldız, Cengiz, 2006)’dan derlenmiştir.



OUTPUT



Gözlenen    ve    Tahmin    Edilen    (Teorik)    

Kovaryans Yapılarına Dayalı Uyum Ġyiliği Testleri

 Chi Square Index: Orijinal değişken 

matrisinin varsayılan matristen farklı olup 

olmadığını test eder. Bu test regresyon 

katsayılarının işaretine ve anlamlılık 

düzeyine bakar ve modelin ayrı ayrı 

parçaları hakkında bilgi verir. Aynı 

zamanda bu testle modelin tamamının 

doğruluğu da ölçülebilir. 



 YEM'de gözlenen verilerle teorik veriler 
arasındaki fark araştırılırken arada bir farkın 
olmaması arzulanır ki model verilere uygun ve 
doğrulanabilir olsun. Dolayısıyla YEM’de sıfır 
hipotezinin kabul edilmesi istenir. Bu 
nedenle ki-kare değerinin anlamsız ve değer 
olarak küçük bir rakam çıkması arzulanır. Ki-
kare değerinin anlamsız çıkması modelin 
kabul edildiği anlamına gelmez, diğer bazı 
uyum iyiliği testlerinin (özellikle örnek 
büyüklüğünden etkilenmeyen testlerin) de 
uygulanması gerekir.



Goodness-Of-Fit Index (GFI): GFI, varsayılan 
modelce hesaplanan gözlenen değişkenler arasındaki 
genel kovaryans miktarım gösterir. Regresyon 
analizindeki R2 gibi açıklanabilir. Aralarındaki fark R2

(determinasyon katsayısı) hata varyansıyla ilgili iken 
GFI, gözlenen kovaryans yüzdesiyle ilgilidir. Örnek 
hacminin çok olması GFI değerini yükselterek doğru 
sonuç alınmasını önleyebilir. GFI değeri 0 ile 1
arasında değişir. GFI'nın .90'ı aşması iyi bir model 
göstergesi olarak alınmaktadır. Bu, gözlenen 
değişkenler arasında yeterince kovaryansın 
hesaplandığı anlamına gelmektedir.



 Adjusted Goodness-Of-Fit Index (AGFI): 
GFI testinin yüksek örnek hacmindeki 
eksikliğini gidermek amacıyla kullanılan bir 
indekstir. Değeri 0-1 arasında değişir ve 
0.90'm üzerinde olması gerekir. Negatif 
değer alırsa bu durum örnek hacminin çok 
küçük olduğunu veya modelin son derece kötü 
bir uyum iyiliği gösterdiğini belirtir, 1'den büyük 
bir değer çıkarsa bunun anlamı da tam 
tanımlanmış bir modelin varlığına işarettir. 
Düşük örnek hacminde kullanmak doğru 
değildir.



 Relative Chi Square Index: Bu test ki-kare'yi 

daha az örnek büyüklüğüne bağımlı hale 

getiren bir yöntem olup ki-kare'nin serbestlik 

derecesine bölümünden elde edilir. Bu 

değerin 2:1, 3:1 aralığında olması gerekir. 

Bazı araştırmacılara göre ise 5 ve daha aşağı 

bir değer de modelin kabul edilebilmesi için 

yeterli sayılabilir. AMOS'ta bu değer CMIN/DF 

olarak verilir.



Ġncelenen         Model         ile        Alternatif        Modelin

Karşılaştırılmasına Dayalı Uyum Ġyiliği Testleri

 Comparative Fit Index (CFI): Mevcut modelin 
uyumu ile gizil değişkenler arası korelasyonu 
ve kovaryansı yok sayan sıfır hipotez 
modelinin uyumunu karşılaştırır. Yani model 
tarafından tahmin edilen kovaryans matrisi 
ile sıfır hipotezli modelin kovaryans 
matrisini karşılaştırır. CFI, 0-1 arası değişen 
değerler alır. 1'e yaklaştıkça uyum iyiliğinin 
arttığını gösterir veya daha yüksek CFI'ya 
sahip modelin daha güçlü uyum içinde
olduğunu vurgular.



 Bentler Bonett Index veya Normed Fit Index 
(NFI): Bu indeks varsayılan modelin temel ya 
da sıfır hipoteziyle olan uygunluğunu araştırır. 
Amaç varsayılan modelin kullanılmasıyla 
iyileşen uygunluk miktarını belirlemektir. Diğer 
bir deyişle sıfır hipotezinin uygunluğu ile 
karşılaştırıldığında varsayılan modeli 
kullanarak elde edilen uygunluktaki artış 
miktarını gösterir ve 0-1 arası değer alır. 
Bulunan değerin 0.90 üzerinde olması gerekir 
ve 1'e ne kadar yaklaşırsa o kadar fazla uyum 
iyiliğine sahiptir.



 Root Mean Square Residual (RMS, RMSR veya 
RMR): Bu değer 0'a yaklaştıkça test edilen modelin 
daha iyi uyum iyiliği gösterdiği anlaşılır. Standardize 
edilmiş şekline SRMR uyum iyilik indeksi denir ve 
SRMR değeri de 0'a yaklaştıkça modelin uyum iyiliği 
artar.

 Relative Non-Centrality Index (RNI): Ki-kare'de hem 
örnek büyüklüğü hem de model karmaşıklığından 
kaynaklanan yanılmaların önüne geçen bir indekstir ve 
0.90'dan yüksek bir değer alması gerekir.

 Centrality Index (CI): Modelin ki-kare'si, serbestlik 
derecesi ve örnek hacminin bir fonksiyonudur. Genelde 
0.90 ve üzeri bir değere sahip olması gerekir.


