
التحليل العاملي
عبدهللا بن أحمد آل شويل. د

جامعة الملك سعود
كلية التربية

قسم علم النفس



أجندة اللقاء

مقدمة •

أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات•

التحليل العاملي•

التحليل العاملي االستكشافي•

التحليل العاملي التوكيدي•

مثال عملي على تحليل بيانات حقيقية•

2



أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات

(مستوى القياس)تحليل البيانات ذات المتغير الواحد •

تحليل البيانات ذات المتغيرين•

تحليل البيانات متعددة المتغيرات•
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تحليل البيانات متعددة المتغيرات

بيانات متعددة 
المتغيرات

االنحدار 
المتعدد للكمية

االنحدار المتعدد 
للنوعية

التحليل 
العاملي

تحليل المسار 
والنمذجة 

البنائية
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التحليل العاملي

أسلوب إحصائي يستخدم في دراسة الظواهر بهدف إرجاعها إلى العوامل المؤثرة •

ها داللة التي ل)فيها، وهي عملية رياضية تستهدف تفسير معامالت االرتباط الموجبة 

.بين مختلف المتغيرات( إحصائية
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ماهي هذه العوامل؟

غيرات العوامل الناتجة عن عملية التحليل العاملي هي عبارة عن متغيرات مثل بقية المت•

غيرات ولكن، أغلب هذه المتغيرات يمكن قياسها بشكل مباشر، وهذا يختلف عن بقية المت

.كل مباشراالفتراضية أو مايسمى بالمتغيرات الكامنة التي تشتق من متغيرات تقاس بش

.يراتالعوامل الناتجة من التحليل العاملي تنبع من داخل مجموعة من العالقات بين المتغ•
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كيفية البدء بالتحليل العاملي

ونحصل  4X1,X2,X3,Xالمتغير المتغيرات مثل االرتباطات بين عدد من نقوم بحساب •

تحليل لدى عينة ما، ثم نقوم بعد ذلك بالمتغيرات على مصفوفة االرتباطات بين هذه 

مكننا هذه المصفوفة االرتباطية تحليال عامليا لنصل إلى أقل عدد ممكن من العوامل ت

.  المتغيراتمن التعبير على عن أكبر قدر من التباين بين هذه 

3Xوالمتغير 2Xالمتغير وبين 0.7قدره 2Xوالمتغير 1Xالمتغيرمعامل ارتباط بين •

1Xالمتغير بين 0.7تساوي ال يعني بالضرورة أن تكون هنالك عالقة ، أيضا 0.7قدره 

3Xوالمتغير 
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أهداف التحليل العاملي

يمكن يلخص المتغيرات في عدد أقل من العوامل الرئيسية التي•
. أن تفسر الظاهرة 

ي مجموعة العناصر الكامنة التي يصعب الكشف عنها والتإبراز • 

ن يمكن أن يكون لها دور في تفسير العالقات بين عدد كبير م
.المتغيرات

على مجموعة جديدة من العوامل وبعدد أقل لتحل الحصول • 

.المتغيراتجزئيا أو كليا محل المجموعة األصلية من 

على المتغيرات التي لها داللة إحصائية هامة والتيالتعرف • 

.  تتطلب مزيدا من عمليات التحليل األخرى كاالنحدار
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هداف التحليل العامليأ: يتبع

لى صورة يعتبر أسلوبا مفيدا في خفض العالقات المعقدة بين مجموعة من المتغيرات إ• 

.  المتوقعةخطية بسيطة نسبيا كما أنها تكشف عن العالقات غير 

تغيرات يحل مشكلة المتغيرات التفسيرية مثل مشكلة االرتباطات العالية بين الم• 

حليل المستقلة التي تؤدي إلى عدم ثبات قيم معامالتها االنحدارية المعيارية في ت

.االنحدار
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شروط التحليل العاملي

التوزيع الطبيعي للمتغيرات•

عينة كبيرة وممثلة للمجتمع المأخوذة منه وغير متحيزة•

رجعي العوامل الناتجة من التحليل العاملي تعبر عن متغيرات واقعية لها اطار نظري وم•
تساعد الباحث في تفسيرها 

(غير متداخلة)استقاللية المتغيرات •

ال يقل يعتمد تفسير العوامل على عدد المتغيرات المتشبعة إحصائياً والتي يجب أ•
عددها على ثالثة متغيرات 
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طرق التحليل العاملي

Principal component's طريقة المكونات األساسية

لدقة نظراً واستخداًما؛ وشيوعا من أكثر طرق التحليل العاملي دقة هي •

إلى عدة منها أنها تؤديمزايا ولهذه الطريقة . نتائجها بالمقارنة ببقية الطرق

دى إلى تشبعات دقيقة، وكل عامل يستخرج أقصى كمية من التباين،  وانها تؤ

دد أقل قدر ممكن من البواقي، كما أن المصفوفة االرتباطية تختزل إلى أقل ع

.  من العوامل المتعامدة غير المرتبطة
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:  األساسيةطريقة المركبات أهداف •

.  الكمية للمفردات هندسيًا انطالقا من جدول البياناتالمتغيرات تمثيل •

المتغيرات التي تفسر على أفضل نحو تشتت (المكونات)تحديد العوامل •

المعلومات التي يحتوي عليها االستبيان في شكل مبسط تقديم •

.  األصليةللمتغيرات أكبر نسبة ممكنة من التباين تفسير •
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Diagonal method الطريقة القطرية

، المباشرة والسهلة في التحليل العامليالطرق الطريقة القطرية من تعد •

وتؤدى إلى المتغيرات ويمكن استخدامها إذا كان لدينا عدد قليل من 

استخالص أكبر عدد ممكن من العوامل وتتطلب هذه الطريقة معرفة سابقة

.  هذه المعرفة ال يمكن استخدامهاالمتغيرات، وبدون ودقيقة بقيم شيوع 
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Centroid method الطريقة المركزية

ريب تعد هذه الطريقة من أكثر طرق التحليل العاملي استخداماً  وشيوعاً  إلى وقت ق

لسهولة حسابها فضالً  عن استخالص عدد قليل من العوامل العامة، إال أن نظراً 

لص الهامة والتي من أهمها أنها ال تستخالمزايا الطريقة لثرستون تفتقر إلى عدد من 

الرتباطية محدوداً  من التباين االرتباطي  وتتحدد قيم الشيوع في المصفوفة اقدراً  إال 

ر في غير دقيقة حيث تستخدم أقصى ارتباط بين المتغير وأي متغيتقديرات وفق 

.  يؤدى إلى خفض رتبة المصفوفةإجراء المصفوفة وهو 
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Averoidالطريقة المركزية باستخدام متوسط االرتباطات  method

دير تختلف هذه الطريقة عن الطريقة المركزية السابقة بكونها تستخدم تق

ي فالمتغيرات الشيوع الذي هو عبارة عن متوسط ارتباطات المتغير ببقية 

ير المصفوفة ثم حساب العوامل بعد وضع المتوسط الخاص بارتباطات كل متغ

في خليته القطرية ولهذا السبب يطلق على هذا االسلوب اسم الطريقة 

تي المركزية باستخدام المتوسطات، إال أن هذه الطريقة ال توفر نفس الدقة ال

د كبير نحصل عليها في الطريقة المركزية السابقة، إال أنها مناسبة عند وجود عد

اإلحصائيةالمعالجات إلجراء وفي حالة عدم توفر برنامج المتغيرات من 
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محكات تحديد عدد العوامل المستخرجة

Kaiser Criterion  محك كايزر

م ، وفكرته 1954عام Guttmanجوتمان وهو محك رياضي في طبيعته  واقترحه •

فئة يعتمد على حجم التباين الذى يعبر عنه العامل ومن أجل أن يكون العامل بمثابة

م التباين تصنيفية فالبد أن يكون تباينه أو جذره الكامن أكبر أو مساٍو على األقل لحج

ر في عامل األصلي للمتغير ، وبما أننا ال نستطيع نظر يًا استخالص كل تباين المتغي

ر واحد فإن حصولنا على عامل جذره الكامن ال يقل عن واحد صحيح البد أن يكون مصد

تغيرات معن تباين مشترك بين معبراً تباينه أكثر من متغير وبالتالي يكون عامالً 

.  متعددة 
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:تابع لمحك كايزر

بل الجذر الكامن للعوامل الناتجة وعلى أن تقمراجعة وعلى ذلك فان هذا المحك يتطلب 

.   العوامل التي يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح وتعد عوامل عامة

لذا فإن العوامل الدالة في هذه الطريقة هي العوامل التي يساوى أو يزيد جذرها 

.الكامن على واحد صحيح بشرط أن يكون قد وضع في الخاليا القطرية واحد صحيح
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تدوير العوامل

ريقة من استخدام التحليل العاملي لمصفوفة ارتباطية على سبيل المثال وبأية طعند 

الطرق العاملية فإنه سيتم التوصل إلى استخالص عوامل معينة وهذه العوامل هي

نا و احداثياتها، ولكن ال يضمن لالمتغيرات  عبارة عن محاور متعامدة تمثل تشبعات 

يرات المتغدائًما الحصول على عوامل يمكن تفسيرها بسهولة من خالل ارتباطاتها مع 

،ذلك ألن تحديد العوامل على هذا األساس يتم بطريقة عشوائية، وهذا التحديد 

تعديل على هذه المحاور اجراء للمحاور يختلف من طريقة عاملية ألخرى، لذا يجب 

.وذلك باستخدام طريقة تدوير العوامل
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لمتعامد التي تفصل بين المحاور المرجعية وهما التدوير اتبعاً للزاوية هناك نوعان من التدوير •

Orthogonat Rotation والتدوير المائلOblique Rotation ففي التدوير المتعامد تدار العوامل

ور دون أما التدوير المائل ففيه تدار المحا. مع االحتفاظ بالتعامد بينها( اثنين منها)معا 

.  لهااحتفاظ بالتعامد  وتترك لتتخذ الميل المالئم 

هي ( ملالباحث يفترض أنه اليوجد ارتباط بين هذه العوا)معاً والعوامل المتعامدة غير المرتبطة •

اط ارتبأما العوامل المائلة فهي عوامل بينها صفراً معامالت االرتباط التي قيمها تساوى 

أي أنها عوامل متداخلة، لذا فإن الهدف الرئيسي من تدوير المحاور هو ( افتراض الباحث)

.  لتحقيق البناء البسيط
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ولتفسير الطرق العملية للتدوير في محاولة لتقديم حل رياضي للبناء البسيطتتعد •

Varimaxعدة طرق رياضية لعل أشهرها طريقة الفاريماكس أفضل للعالقات، وهناك 

عوامل، والتي تتقبل فكرة البناء البسيط مع االحتفاظ بالتعامد بين الKaiserلكايزر

زر ويميل أغلب الباحثون في مجال التربية إلى استخدام طريقة الفاريماكس لكاي

.  والتي تؤدى إلى أفضل الحلول التي تستوفى خصائص البناء البسيط
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أهمية التدوير

.  تدوير المحاور باالبتعاد عن الطريق العشوائية في تحديد العوامليسمح •

.  يساهم في إعادة توزيع التباين بين العوامل•

.  تساعد عملية تدوير المحاور على التفسير المنطقي للعوامل•

ة موزعة بطريقالمتغيرات األصلية الحصول على عوامل جديدة تكون ارتباطاتها مع •

.  يسهل تفسيرها

. المتشابهة في عامل واحدالمتغيرات تتيح عملية التدوير تجميع •
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مفاهيم في التحليل العاملي

Eigenvalueالكامن الجذر 

Communalities الشيوع -االشتاركيات

 Extraction: استخالص العوامل

Loadingالعواملتشبعات 
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أنواع التحليل العاملي

التحليل العاملي 
التوكيدي

Confirmatory Factor 
Analysis

CFA

التحليل العاملي 
اإلستكشافي

Exploratory Factor 
Analysis

EFA
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النوع األول

  Exploratory Factor Analysisالعاملي اإلستكشافي التحليل 

اة أد( االستبيان)في بعض الحاالت خصوصاً عندما تكون أداة القياس •

:جديدة

اليوجد محددات قوية عن عدد المحاور أو األبعاد لمجموعة من المتغيرات •

.المقاسة

اليوجد محددات قوية للمتغيرات المرتبط فيما بينها أكثر من غيرها•

هذه عدم معرفة مدى قدرة هذه المتغيرات المقاسة تمثل مؤشرات حقيقية ل•

.األبعاد التي تنتمي لها
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يالهدف من التحليل العاملي االستكشاف

تلخيص الترند أو نمط االرتباط بين المتغيرات المقاسة•

 Dataلتقليل عدد كبير من المتغيرات المقاسة أو المالحظة إلى عدد أقل من العوامل •

reduction

حظةلتقديم تعريف إجرائي لهيكل السمة الكامنة عن طريق المتغيرات المقاسة أو المال•
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الثانيالنوع 

 Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي 

غيرات المتيستخدم هذا النوع ألجل اختبار الفرضيات المتعلقة بوجود أو عدم وجود عالقة بين •

موذج والعوامل الكامنة كما يستخدم التحليل العاملي التوكيدي كذلك في تقييم قدرة ن

ج العوامل على التعبير عن مجموعة البيانات الفعلية وكذلك في المقارنة بين عدة نماذ

.في هذا المجالللعوامل 
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تطبيق على التحليل العاملي 
اإلستكشافي على بيانات حقيقية 

خطوات إجراء التحليل العاملي•

(Mplus-R-SPSS-AMOS)بعض البرامج المهمة في إجراء التحليل العاملي •
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