
التحليل العاملي التوكيدي 
(منوذج القياس–التثبيتي )



فيما طت ارتبالعاملي يعد منهجاً  إحصائياً  لتحليل بيانات متعددة التحليل 
ائمة على صورة تصنيفات مستقلة قفي بينها بدرجات مختلفة من االرتباط 

.   أسس نوعية للتصنيف 

: فكرة التحليل العاملي 

 العاملي يبدأ بحساب معامالت االرتباطات بين عدد من والتحليل
سنحصل على وعندها المرونة ، ، المتغيرات مثل القوة ، السرعة 

تم مصفوفة من االرتباطات بين هذه المتغيرات لدى عينة البحث التي
ة إجراء القياس عليها ، ثم يلي ذلك تحليل هذه المصفوفة االرتباطي

تحليال عامليًا لنصل إلى أقل عدد ممكن من المحاور أو العوامل والتي
.تمكننا من التعبير عن أكبر قدر من التباين بين هذه المتغيرات 



 Exploratory Factor Analysisاإلستكشافيالتحليل العاملي /النوع األول 

العوامل يستخدم هذا النوع في الحاالت التي تكون فيها العالقات بين المتغيرات و
ف إليها العوامل التي تصاكتشاف فإن التحليل العاملي بهدف إلى وبالتالي الكامنة 

.المتغيرات 

  Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي / النوع الثاني 

 بين  الفرضيات المتعلقة بوجود أو عدم وجود عالقةاختبار يستخدم هذا النوع ألجل
ي المتغيرات والعوامل الكامنة كما يستخدم التحليل العاملي التوكيدي كذلك ف

ك في العوامل على التعبير عن مجموعة البيانات الفعلية وكذلوذجمنتقييم قدرة 
.   المقارنة بين عدة نماذج للعوامل بهذا المجال 





:  يدي ما الفرق بين التحليل العاملي االستكشافي والتوك

عوامل بما أن للتحليل العاملي يعمل على خفض العدد الكبير للمتغيرات أو ال
دقًا ويقدم الدليل على صدق الفقرات فتحذف الفقرات األقل ص، إلى عدد أقل 

.إضافة إلى أنه يحدد أبعاد المتغيرات المقاسة والعوامل الكامنة

شافي وبناء على ذلك فإن تـفسر العوامل الناتجة عن التحليل العاملي االستك
عد نتائج ولكن ت، العمليات المشتركة بين الفقرات التي تتشبع على كل عامل 

لك عن هذا النوع من التحليل العاملي افتراضات يجب فحصها بشكل تجريبي وذ
ة أو البحث طريق التحليل العاملي التوكيدي إذ يستعمل الباحث معرفته بالنظري
حة هذه التجريبي أو كليهما مفترضًا مسبقًا وجود نموذج للعالقات ثم يختبر ص

.الفرضية 



:  يدي ما الفرق بين التحليل العاملي االستكشافي والتوك

 بين هذين النوعين من التحليل العاملي على ( 2012)تيغرةويميز
أساس أن في التحليل االستكشافي يتم التعرف على العوامل

ع  أي ان الباحث يخض، الكامنة للمتغيرات المقاسة بعد التحليل 
غيرات  البيانات للتحليل العاملي بدون أن يحدد طبيعة العوامل والمت

من المقاسة التي تشبع كل عامل أما التحليل التوكيدي فيتطلب
.الباحث أن يحدد نموذجه النظري العاملي بدثة قبل التحليل 





:  الخالصة 

فيهيالتوكيديالعامليالتحليلاستعماالتأغلبأن
نأبحيثتوكيديةاألخرالجزءوفياستكشافيةالحقيقة
ظريةالنالخلفيةفيمنهجزءفيمشتقايكونالناتجالنموذج

.النموذجمطابقةتحليلإلىيستنداالخرالجزءوفي











:أهداف التحليل العاملي التوكيدي 



:أهداف التحليل العاملي التوكيدي 



تلخيص عملية اختبار النموذج النظري المفترض عند توظيف طريقة
:التحليل العاملي التوكيدي في خمس مراحل أساسية وهي 

.بناء النموذج وتحديده .1

. تعيين النموذج .2

.تقدير معالم النموذج .3

. اختبار حسن المطابقة للنموذج .4

.أو تعديل النموذج لتطويره، إعادة تحديد النموذج .5
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ج المؤشرات التي تستخدم في الحكم على مدى مطابقة النموذ
:  في التحليل العاملي التوكيدي 
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المؤشرات التي تستخدم في الحكم على مدى مطابقة النموذج
:  في التحليل العاملي التوكيدي 

CFIComparative Fit Index :

0.9

 Root Mean Square Error of: مؤشر جذر متوسط مربع خطأ التقريب. 4

Approximation RMSEA  :
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