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 استخدام التحميل العاممي في البحهث التربهية والنفدية

ح العباجياأ. د. ندى فت  

 مذكمة البحث:

على مجى عقهد من الجراسات العليا وتعجد رسائل الماجستيرخ والتجويهراف  تج م تات اليخ يت  
وعلم النفذ، الحظت الباحث  ان معظمهتا تستيمجا القتجا والثبتات واليمررتد متن اجتل ونتا  ادوات 

اسيمجاا اليحلرل العاملج  ج هحف الجراستات والبحتهث علمتان ان العلمتا  االوائتل  ينعجاالبحث ويكاد 
 تتج علتتم التتنفذ مثتتل جلفتتهرد وتهراتتجابي وتتتهرااذ و رنيتت  وورتتخهم، وتتان احتتجى وستتائلهم  تتج تحجيتتج 

تتتت الباحثت  القتا  ال ته  الميغرخات المكها  لظاهخة افسي  متا هته استيمجاا اليحلرتل العتاملج لتحا ار 
هم علتى هتتحا االجتتخا  االحقتتائج المهتم ودعتتهة للبتتاحثرن  استتيمجامي  تج تحلرتتل ميغرتتخاتهم  تتج  حتتهت

 المسيقبلي .

 اليحلرتتل العتتاملج هتته إستتله  سحقتتائج بستتيمجا  تتج دراستت  الظتتهاهخ وهتتج  سرجاعهتتا سلتتى 
العهامتتل المتت تخة  رهتتا، وهتته عمليتت  ريا تتي  تستتيهج  تفستترخ معتتام ت االرتبتتا  المهجبتت  اليتتج لهتتا 

 ورن مميلف الميغرخات. -دالل  سحقائي 

 ماهية العهامل

اليحلرتتل العتتاملج هتتج عبتتارة عتتن ميغرتتخات مثتتل الميغرتتخات سن العهامتتل النات تت  عتتن عمليتت  
األختتتخى، ولمتتتن متتتق وجتتتهد  تتتخا  ستتتيا هتتته إن جتتتل الميغرتتتخات بمكتتتن  ياستتتها   تتتكل مبا تتتخ، إمتتتا 
العهامتتل  هتتج ميغرتتخات ا يخا تتي  إو ميغرتتخات وامنتت  م تتيق  متتن م مهعتت  متتن ميغرتتخات تتتم  ياستتها 

 م مهع  من الع قات ورن الميغرخات.  ياسا مبا خا ومعنى ذلي إن العهامل تنبق من داخل
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            وبستتتتتتتاط  بقتتتتتتتها اليحلرتتتتتتتل العتتتتتتتاملج علتتتتتتتى دراستتتتتتت  ع قتتتتتتتات وتتتتتتترن عتتتتتتتجد متتتتتتتن الميغرتتتتتتتخات

X1, X2, X3…XP  وجاللت F2 .... FX F1,  تستمى عهامتل م تيخو  وهتج اليتج تخيتجها واعيمتج
و النمتاذج الستلبي  إو علرها، وهحف العهامل تعيمج  ج تخوربها على إسذ سحقتائي  مثتل االاحتجار إ

االرتبا  ويكهن عجدها إقل من عجد الميغرخات األصلي ، وتساعجاا على  هم طبيع  الع قات وترن 
 الميغرخات األصلي .

 :أهداف التحميل العاممين

 يلمص الميغرخات  ج عجد إقل من العهامل الخئيسي  اليج بمكن إن تفسخ الظاهخة. .1

اليج بقعب الم ف عنها واليج بمكن إن بكهن لها دور  تج سوخاز م مهع  العناصخ المامن   .2
 تفسرخ الع قات ورن عجد وبرخ من الميغرخات.

الحقهت على م مهع  ججيجة من الميغرخات )العهامتل  و عتجد إقتل ليحتل جدئيتا إو وليتا محتل  .3
 الم مهع  األصلي  من الميغرخات.

يتتتج تيظلتتتب مديتتتجا متتتن عمليتتتات اليعتتتخ  علتتتى الميغرتتتخات اليتتتج لهتتتا داللتتت  سحقتتتائي  هامتتت  وال .4
 اليحلرل األخخى واالاحجار.

بعيبخ إسله ا مفرجا  ج خفض الع قات المعقجة ورن م مهع  من الميغرخات سلى صتهرة خظيت   .5
  سيظ  اسبيا وما إاها تم ف عن الع قات ورخ الميهقع .

المستيقل  اليتج  بحل م كل  الميغرخات اليفسرخي  مثل م كل  االرتباطات العاليت  وترن الميغرتخات .6
 المعياري   ج تحلرل االاحجار. االاحجاري معام تها   يمت دي سلى عجا تبات 

 شروط استخدام التحميل العاممي:
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ب تتيخ  إن تمتتهن الميغرتتخات مهزعتت  تهزيعتتا طبيعيتتا وإال بكتتهن تهزيعهتتا مليهيتتا التتها   تتجيجا إو  .1

 ميعجد المنهات.

ممثلتت  للم يمتق المستتيهج ، وإال تمتهن ميحرتتدة  ينبغتج إال تمتهن العرنتت  صتغرخة الح تتم او ورتخ .2
 إب ا.

ب تتب إن تعيبتتخ العهامتتل النات تت  متتن اليحلرتتل العتتاملج عتتن ميغرتتخات واقعيتت  بستتيظيق الباحتتث  .3
 تفسرخها  ج  ه  سطار اظخي إو اظخي  معرن  تهوج وجهد عهامل  ج الهاقق.

الي خيبيت  والميغرتخات اليتج بف ل ت نب اسيمجاا ميغرخات ورخ مسيقل  )ميجاخل   من الهجه   .4
 ال تيمرد  البساط   اليحلرل العاملج.

تعيمج عملي  تفسرخ العهامل على عجد الميغرخات المي تبع  ت تبعا سحقتائيا واليتج ب تب إن ال  .5
بقل عجدها على ت ت  ميغرخات، حرتث إن جميتق وتخامإل ااحقتا  ت ترخ سلتى إن الي تبق التجات 

 . 0,6سحقائيا ال بقل عن )

 التحميل العاممي:أنهاع 

  االستكذافيالنهع األول: التحميل العاممي Exploratory Factor Analysis 

بسيمجا هحا النهع  ج الحاالت اليج تمهن  رها الع قتات وترن الميغرتخات والعهامتل المامنت  
و اليتتتتالج  تتتتين اليحلرتتتتل العتتتتاملج وهتتتتج  سلتتتتى الي تتتتا  العهامتتتتل اليتتتتج تقتتتتف سلرهتتتتا  معخو تتتت ورتتتتخ 

 الميغرخات

  النهع الثاني: التحميل العاممي التهكيديconfirmatory Factor Analysis 

الفخ تتتيات الميعلقتتت  وهجتتتهد او عتتتجا وجتتتهد ع قتتت  وتتترن  اخيبتتتاربستتتيمجا هتتتحا النتتتهع ألجتتتل 
الميغرتتخات والعهامتتل المامنتت  ومتتا بستتيمجا اليحلرتتل العتتاملج اليهورتتجي وتتحلي  تتج تقرتتيم قتتجرة امتتهذج 
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العهامتل علتى اليعبرتخ عتتن م مهعت  البيااتات الفعليتت  ووتحلي  تج المقارات  وتترن عتجة امتاذج للعهامتتل 

 وهحا الم ات.

 طرق التحميل العاممي:

  طريقة المكهنات األساسيةPrincipal components: 

هج من إلثخ طخا اليحلرل العاملج دقت  و ترهعا واستيمجاماظ اظتخا لجقت  ايائ هتا  المقارات  
د يقت ، ووتل عامتل بستيمخج  ت تبعاتوبقي  الظخا. ولهحف الظخيقت  مدابتا عتجة منهتا إاهتا تت دي سلتى 

ر ممكتتتتن متتتتن البتتتتهاقج، ومتتتتا إن المقتتتتفه   إققتتتتى وميتتتت  متتتتن اليبتتتتاين، ولاهتتتتا تتتتت دي سلتتتتى إقتتتتل قتتتتج
 االرتباطي  تميدت سلى إقل عجد من العهامل الميعامجة ورخ المختبظ .

 وتهدف طريقة المركبات األساسية إلى:

 تمثرل الميغرخات الممي  المفخدات هنجسيا ااظ قا من ججوت البيااات. .1

 .الميغرخاتتحجيج العهامل المكهاات اليج تفسخ على إ  ل احه ت يت  .2

 .تقجبم المعلهمات اليج بحيهي علرها االسيبيان  ج  كل مبسا .3

 تفسرخ إلبخ اسب  ممكن  من اليباين للميغرخات األصلي . .4

  الطريقة القطريةDiagonal method: 

وتعتتتتتج الظخيقتتتتت  القظخيتتتتت  متتتتتن الظتتتتتخا المبا تتتتتخة والستتتتتهل   تتتتتج اليحلرتتتتتل العتتتتتاملج، ويمكتتتتتن 
قلرتتل متتن الميغرتتخات وتتت دي سلتتى استتيم م إلبتتخ عتتجد ممكتتن متتن استتيمجامها سذا وتتان لتتجينا عتتجد 

العهامتل وتيظلتب هتحف الظخيقت  معخ ت  ستا ق  ود يقتت   قتيم  ترهع الميغرتخات، و تجون هتحف المعخ تت  ال 
بمكن اسيمجامها. وتسيمج الظخيق  القظخي  اسمها من وهاها تقها علتى استيمجاا القتيم القظخيت   تج 
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الظخيقتت  القظخيتت   استتيم م هتتحف القيمتت   كاملهتتا  تتج العامتتل  وتبتتجإ ،المقتتفه   االرتباطيتت  مبا تتخة

األوت، و تتحلي بكتتهن جتتحر هتتحف القيمتت  هتته ت تتبق الميغرتتخ األوت علتتى العامتتل األوت، ويظلتت  عليتتي 
 اسم الي بق القظخي وهكحا.

  الطريقة المركزيةCentroid method: 

اظتخا  قخيتبو ترهعا سلتى وقتت  ان تعج هحف الظخيق  من إلثخ طخا اليحلرل العتاملج استيمجام
الستتههل  حستتاوها   تت  عتتن استتيم م عتتجد قلرتتل متتن العهامتتل العامتت ، سال إن الظخيقتت  لثخستتيهن 
تفيقخ سلى عجد متن المدابتا الهامت  واليتج متن إهمهتا إاهتا ال تستيملص سال قتجرة محتجودة متن اليبتاين 

جيخات ورتتخ د يقتت  حرتتث تستتيمجا االرتبتتاطج وتيحتتجد  تتيم ال تترهع  تتج المقتتفه   االرتباطيتت  و تت  تقتت
إققتتتتى ارتبتتتتا  وتتتترن الميغرتتتتخ وإي ميغرتتتتخ  تتتتج المقتتتتفه   وهتتتته سجتتتتخا  يتتتت دي سلتتتتى خفتتتتض رتبتتتت  

 المقفه  .
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  الطريقة المركزية باستخدام متهسط االرتباطاتAveroid method: 

تميلف هحف الظخيق  عن الظخيق  المخودي  السا ق   كهاها تسيمجا تقجيخ ال ترهع التحي هته 
رة عن ميهسا ارتباطات الميغرخ وبقي  الميغرخات  ج المقفه   تم حستا  العهامتل  عتج و تق عبا

الميهسا المام  ارتباطات ول ميغرخ  ج خلريي القظخي  ولهحا الستبب بظلت  علتى هتحا األستله  
اسم الظخيق  المخودي   اسيمجاا الميهسظات، سال إن هحف الظخيق  ال ته خ افذ الجقت  اليتج احقتل 

ا  ج الظخيق  المخودي  السا ق ، سال إاها مناسب  عنج وجهد عجد وبرخ من الميغرخات و ج حال  علره
 عجا ته خ وخاامإل اجخا  المعال ات ااحقائي .

 محكات تحديد عدد العهامل المدتخرجة:

تعتتج م تتكل  تقتتجيخ عتتجد العهامتتل اليتتج ييعتترن ساياجهتتا  تتج الجراستت  العامليتت  متتن الم تتك ت 
الباحثرن، ذلتي إن سمكتان استيم م عهامتل متن المقتفه   االرتباطيت  سلتى الحتج التحي اليج ت را 

تقتتبف هيتتي مختتخ مقتتفه   وتتهاق  صتتفخي  متتن األمتتهر الممكنتت  وحرتتث بمكتتن استتيم م عتتجد متتن 
العهامتل بستتاوي عتجد الميغرتتخات اليتتج وتجإاا وهتتا، ومتتن إ تهخ المحكتتات اليتتج بمكتن استتيمجامها لهتتحا 

 الغخض:

 :Kaiser Criterionمحك كايزر 

ا، و مختتتتي 4591  عتتتاا Guttmanوهتتته محتتتي ريا تتتج  تتتج طبيعيتتتي واقيخحتتتي )جهتمتتتان 
بعيمج على ح م اليبتاين التحي بعبتخ عنتي العامتل ومتن إجتل إن بكتهن العامتل  مثا ت    ت  تقتني ي  
   وتتج إن بكتتهن تباينتتي إو جتتحرف المتتامن إلبتتخ إو مستتاو علتتى األقتتل لح تتم اليبتتاين األصتتلج للميغرتتخ
و ما إانا ال اسيظيق اظخيا اسيم م ول تباين الميغرخ  ج عامل واحج  ين حقهلنا على عامتل 
جحرف المامن ال بقل عن واحج صحيف الوج إن بكهن مقجر تبايني إلثخ من ميغرخ و اليالج بكتهن 

 عام  معبخا عن تباين م يخك ورن ميغرخات ميعجدة.
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حر المتامن للعهامتل النات ت  وعلتى إن تقبتل وعلى ذلي  ان هحا المحي ييظلب مخاجعت  ال ت

 العهامل اليج يديج جحرها المامن عن الهاحج القحيف وتعج عهامل عام .

لتحا  تتين العهامتتل الجالتت   تج هتتحف الظخيقتت  هتتج العهامتتل اليتج بستتاوي إو يديتتج جتتحرها المتتامن 
 على واحج صحيف   خ  إن بكهن قج و ق  ج الم با القظخي  واحج صحيف.

 :لعهاملتدوير ا

عنتتج استتيمجاا اليحلرتتتل العتتاملج لمقتتفه   ارتباطيتتت  علتتى ستتبرل المثتتتات و تبتت  طخيقتت  متتتن 
الظتتخا العامليتت   ياتتي ستتريم اليهصتتل سلتتى استتيم م عهامتتل معرنتت  وهتتحف العهامتتل هتتج عبتتارة عتتن 
محتتاور ميعامتتجة تمثتتل ت تتبعات الميغرتتخات ولحتتجاتياتها، ولمتتن ال ب تتمن لنتتا دائمتتا الحقتتهت علتتى 

كن تفسرخها  ستههل  متن خت ت ارتباطاتهتا متق الميغرتخات، ذلتي ألن تحجيتج العهامتل علتى عهامل بم
هتحا األستاس يتتيم  ظخيقت  ع تهائي ، وهتتحا اليحجيتج للمحتاور بميلتتف متن طخيقت  عامليتت  ألختخى، لتتحا 

 ب ب اجخا  تعجيل على هحف المحاور وذلي  اسيمجاا طخيق  تجويخ العهامل.

التادوير للداويت  اليتج تفقتل وترن المحتاور المخجعيت  وهمتا تبعتا  هناك نهعاان مان التادوير
  فتج اليتتجويخ Oblique Rotationوالتادوير المالاال  Orthogonat Rotationالمتعاماد 

الميعامج تجار العهامل معا )اتنرن منها مث   مق االحيفاظ  اليعامج ورنها. إمتا اليتجويخ المائتل   يتي 
 وتيخك لييمح المرل الم ئم لها.تجار المحاور دون احيفاظ  اليعامج 

  صتتفخا ي والعهامتتل الميعامتتجة ورتتخ المختبظتت  معتتا هتتج معتتام ت االرتبتتا  اليتتج  يمهتتا تستتاو 
إما العهامل المائل   هج عهامل ورنها ارتبا  إي إاها عهامل ميجاخل ، لحا  ين الهج  الخئيستج متن 

  تجويخ المحاور هه ليحقر  البنا  البسيظ
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ملي  لليجويخ  ج محاول  ليقجبم حل ريا ج للبنا  البسيا تم تناولت  عج وتيعجد الظخا الع

واليتج تيقبتل  Kaiserلمتايدر  Varimaxذلي عجة طخا ريا ي  لعل إ هخها طخيقت  الفاريمتالذ 
 متتخة البنتتا  البستتيا متتق االحيفتتاظ  اليعامتتج وتترن العهامتتل، ويمرتتل إولتتب البتتاحثهن  تتج م تتات اليخ يتت  

لفاريمتالذ لمتايدر واليتتج تت دي سلتتى إ  تل الحلتهت اليتتج تستيه ج خقتتائص سلتى استيمجاا طخيقتت  ا
 وتكمن أهمية التدوير فيما يمي:، البنا  البسيا

 .بسمف تجويخ المحاور  االويعاد عن الظخي  الع هائي   ج تحجيج العهامل .1

 بساهم  ج سعادة تهزيق اليباين ورن العهامل. .2

 منظقج للعهامل.تساعج عملي  تجويخ المحاور على اليفسرخ ال .3

 الحقتتهت علتتى عهامتتل ججيتتجة تمتتهن ارتباطاتهتتا متتق الميغرتتخات األصتتلي  مهزعتت   ظخيقتت  بستتهل .4
 تفسرخها.

 تييف عملي  اليجويخ ت ميق الميغرخات المي اوه   ج عامل واحج. .5

 مفاهيم عامة:

 :Eigenvalueالجذر الكامن  .1

بقتتيذ ح تتم اليباينتتات  تتج وتتل الميغرتتخات اليتتج تحستتب علتتى عامتتل واحتتج،  قيمتت  ال تتحر 
المتتامن ليستتت استتب  اليفستترخ اليبتتاين ولمنهتتا  يتتاس ح تتم اليبتتاين المستتيمجا ألهتتجا  المقاراتت ، و قتتا 

إلبخ من واحج صتحيف، إمتا  Eigenييم قبهت العامل الحي تمهن هيي  يم   Kaiserلمحي وايدر 
 إقل من واحج صحيف  ريم ر ض العامل. Eigenسذا واات  يم  

 :Communalitiesاالشتراكيات  .2
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هتتتتج م متتتتهع مخ تتتتق تحمتتتتي ت العامتتتتل علتتتتى الميغرتتتتخات المميلفتتتت  واليتتتتج اسيملقتتتتت  تتتتج 
المقتتفه   العامليتت ، سن وتتل ميغرتتخ بستتاهم  تح تتاا مميلفتت   تتج وتتل عامتتل متتن العهامتتل، وم متتهع 

 هامل هج  يم  اال يخاليات.مخ عات هحف ااسهامات إو الي بعات  ج الع

 :Extractionاستخالص العهامل  .3

تيعل  عملي  اسيم م العهامل  اخييار م مهع  تيعم  الميغرخات اليج تفسخ إلبخ قجر 
ممكتتتن متتتن اليبتتتاين الملتتتج، وهتتتحا متتتا ب تتتكل العامتتتل األوت، تتتتم بقتتتها البخاتتتامإل  اخييتتتار م مهعتتت  

اليباين الميبقتج  عتج استيم م العامتل األوت، وهتحا متا الميغرخات اليج تفسخ إلبخ قجر ممكن من 
 ب كل العامل الثااج وهكحا.
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 تذبعات العهامل: .4

ت تبق العامتتل هته درجتت  ارتبتتا  وتل ميغرتتخ متتق عامتل معتترن، ويعيبتتخ مفهتها ت تتبق العامتتل 
مهما ججا، حرث إن وثرخا من الحسا ات ييم معال يها من ججوت ت بعات العهامل،  يذا وان ت بق 

 ين الميغرخ الحي لي ع ق   ي بساعج  ج وصفي جرجا، إما ت تبعات   0,3)امل معرن إلبخ من ع
 هيمكن اهمالها وعجا األخح وها.  0,3)العهامل اليج تمهن إقل من 

 :خطهات التحميل العاممي

 عمل مقفه   ارتباطي  اقها من خ لها  عمل معام ت ارتبا  لمل الميغرخات. .1

 .عمهد ا مق االرتباطات لمل .2

 ا مق م مهع ارتباطات األعمجة. .3

 امخج ال حر اليخ يعج لم مهع ارتباطات األعمجة. .4

 اقسم ااتإل ول عمهد على ال حر اليخ يعج واهجج ت بق العمتهد األوت، تتم ت تبق العمتهد الثتااج .5
 تم ت بق العمهد الثالث ....... وهكحا.

 الي بعات: إي ارتباطات الميغرخ  ج العامل. -

  تتم ا تخ  4،4االخيبار األوت  تج افست  وا تق النيي ت   تج المليت  القظخيت  )ا خ  ت يق  .6
 وهكحا. ...... ۲،۲ت بق االخيبار الثااج  ج افسي وا ق النيي    ج الملي  القظخي  )

 الم با القظخي  ت رخ الى االرتبا  ورن الميغرخ وافسي. مالحظة:

   األصلي  ويمخج لنا مقفه   ججيجة.اقها  ظخح المقفه   االرتباطي  النات   من المقفه  .7
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 اهجج ال حر المامن، واسب  اليباين. .8

 هه م مهع مخ عات الي بعات على العامل. الجذر الكامن: -

 إي وم إخنت المقفه   من اليباين. ندبة التباين: -

 اقتتها  عمتتل اليتتجويخ: سمتتا تتتجويخ مائتتل: بستتيمجا للظتتهاهخ الميجاخلتت  )الغرتتخ مستتيقل   إو تتتجويخ .9
 للظتتهاهخ ورتتخ الميجاخلتت  )المستتيقل  .  ائتتجة اليتتجويخ: يتت دي سلتتى سعتتادة تهزيتتق ال تتحر ميعامتتج:

 المامن واليباين إو الي بعات.

 مثال عمى التدوير القطري 

 مع الدرجة الكمية 5 4 3 2 1 الفقرات
4 4 0,60 0,61 0,90 0,,6 0,,0 
0 0,60 4 0,01 0,10 0,,0 0,,6 
3 0,61 0,01 4 0,,0 0,01 0,00 
1 0,,6 0,,0 0,01 0,01 4 0,,, 

 3,30 4,56 3,30 3,01 0,00 ال حر المامن
 44,00 3,01 44,00 40,15 5,10 اليباين المفسخ 

 99,,0 0,56 99,,0 0,600 ,0,3 اليباين الم يمق
 

 الردق العاممي لهحدات الرمهز

 الدرجة الكمية 6 5 4 3 2 1 الفقرات
4 4 0,,0 0,61 0,60 0,,0 0,,1 0,,, 
0 0,,0 4 0,60 0,,3 0,,1 0,,0 0,,0 
3 0,61 0,60 4 0,90 0,,0 0,61 0,,3 
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1 0,,1 0,,0 0,61 0,01 0,06 4 7,74 
 3,4 0,11 ,0,4 0,56 3,40 3,46 ال حر المامن

 5,64 9,59 0,,1 6,,0 40,44 5,50 اليباين المفسخ 
 0,100 ,4,10 4,4,9 0,45 ,0,90 0,159 اليباين الم يمق

 


