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التحليل العاملي التوكيدي احدى تطبيقات انموذج •

المعادلة البنائية وهي استراتيجيات احصائية متقدمة 

بهدف اختيار صحة شبكة العالقات بين المتغيرات 

 .والنماذج التي يفترضها الباحث

يستعمل التحليل العاملي التوكيدي الختبار الفرض •

 حول وجود صلة معينة بين المتغيرات الكامنة 

•LATEN VARIABLES)  ) استنادا الى نظرية معينة

ومن ثم يختبرهذا ,  او اطاار نظري او دراسات سابقة

 الفرض احصائياً 



ان التحديد السبق لهذا النموذج يسمح للمتغيرات •

ثم , بحرية التشبع على عوامل محددة دون غيرها 

يتم تقويم النموذج بطرقة احصائية اتحديد دقة 

 .مطابقته للبيانات من خالل عدة موشرات

تقوم الفكرة االساسية للتحليل العاملي على اختبار •

التطابق بين مصفوفة التغاير للمتغيرات الداخلة في 

من قبل االنموذج .التحليل والمصفوفة المحلله فعالً 

 .المفترض الذي يحدد عالقات معينة بين المتغيرات



ومن خالل هذا التطابق تنتج العديد من المؤشرات •

الدالة على جودة هذه المطابقة التي يتم قبول 

و تعرف هذه ,النموذج المفترض للبانات او رفضه 

 .المؤشرات بموشرات جودة المطابقة 

 (ينبغي ان ال تقل عن ثالث مؤشرات) •

 



 -:المؤشرات•

 .النسبة بين قيمة مربع كاي ودرجة الحرية -1•

 .مؤشر حسن المطابقة -2•

 مؤشر حسن المطابقة المصحح -3•

 مؤشر المطابقة المقارن  -4•

 مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط الخطأ التقريبي  -5•



 (:   ( Factor Analysisالتحليل العاملي .  
 

طرائق التحليل العاملي الى إيجاد مجموعة العوامل تهدف •

(Factors ) التي تكون مسؤولة عن توليد االختالفات

(Variations ) في مجموعة من عدد كبير من متغيرات

، إذ يمكن التعبير عن ((Response Variablesاالستجابة 

المتغيرات المشاهدة كدالة في عدد من العوامل المستترة، 

وغالبا ما يعبر عن متغيرات االستجابة كتركيب خطي 

Linear Compounds)  ) من العوامل المستترة، إذ تكون

العالقة بين المتغيرات داخل العامل الواحد أقوى من العالقة 

 مع المتغيرات في عوامل أخرى 



ويعد التحليل العاملي من الوسائل اإلحصائية المتقدمة، إذ •

يعتمد على االرتباطات بين المتغيرات ، ويحاول إن يرد 

الوصول الى قانون وبهدف .كثرة األشياء الى قلة األنواع 

اإليجاز العلمي الدقيق الذي يدفع العلم الى تجنب تعدد 

المفاهيم التي ال حاجة له بها بشكل يوضح ما بينها من 

 .األساسيةعالقات بأقل عدد من المتغيرات 



ويؤدي التحليل العاملي في مجال قياس الشخصية دورا ال  •

يقل أهمية عن الوصف والتفسير ، إذ انه يكشف عن البنية 
للمقياس التي تمثل احد (  (Factor Structureالعاملية 

 المؤشرات المهمة في صدق البناء



 نموذج للتشبع

رقم 

الفقره 

 نموذج

 تشبع العامل 
رقم 

 الفقره 

تشبع 

 العامل 
 تشبع العامل  رقم الفقره 

1 0,475 10 - 18 0,435 

2 0,481 11 0,576 19 0,474 

3 0,514 12 0,404 20 0,380 

4 0,443 13 0,551 22 0,482 


