محاضرة في القياس النفسي
ماجستير
أ.د.عبدالغفار القيسي

التحليل العاملي
أ .صدق المحتوى :Content Validity
تحقق هذا النوع من الصدق منن الن ا التحل نل النق ننح لمحتنوق المقهناك وهننا نو نان

من هذا الصدق هما الصدق المنطقح والصدق الظاهري (.)Allen & yen, 1979, p. 95

إذ تحقق الصدق المنطقح من الن ا التنرفنا الند ق للم ناا النذي هقهمني المقهناك ومنن

ال ا تصمهم الفقرات وتوزفنها بشكل منطقح بح ث هغطح مماحات مهمة من هنذا الم ناا ( ند
الرحمن ،3891 ،ص  (228و د توفر هذا النوع من الصدق فح مقهاك اتالاذ القرار.
كمننا تحقننق الصنندق الظنناهري ،والننذي هن ننر ننن منندق وءننوي الفق نرات وكفننا

صننها تها

وم ئمتها  ،كما هن ر نن د نة تنلهمنات المقهناك وموءنو تها وم ئمتهنا للغنرو النذي وءننت

مننن ه ل نني (اآمننام و ال ننرون ،3881 ،ص ،)311وبمنن ننخ الننر هن ننر ننن منندق ه نناك المقه نناك

للهدف الذي ه د من ا لي ظاهرفاً (الزوبنح و الرون ،3893 ،ص  )44منن الن ا رءني لنخ
الال ن ار واذالننذ ب ن رائهم بش ن ن ص ن حهة فق نرات وتنلهمننات المقهنناك ،و نند تحقننق الصنندق الظنناهري
لمقهنناك اتالنناذ الق نرار مننن ال ن ا رءنني لننخ م مو ننة مننن المحكم ن ن وامالننذ ب ن رائهم كمننا مننر
مابقاً.

ب .صدق البناء :Construct Validity
وهممخ هحهاناً بصدق المفهوم ،وهحهاناً هالرق بصدق التكوفن الفرءح ( Hypothetical

 )Constructوهقصنند بنني تحل ننل در ننات المقهنناك إمننتناداً الننخ ال نننا النفمننح للالاصننهة الم نراد
هامها هو فح ءو مفهوم نفمح من ن ،هي هو بار ن المندق النذي همكنن هن هقنرر بمو بني

هن للمقهناك نننا اً نظرفناً محنندداً هو الاصنهة من نننة ( )Anastasi, 1976, p. 151و نند تحقننق
ذل ن مننن ال ن ا إ نناد القننو التم زفننة للفق نرات بطرفقننة الن نت ن ن المتط نرفت ن و

بالدر نة الكلهننة ،ف شن هن المقهنناك الننذي تكننون منن فقنرات

ننة در ننة الفقننر

نند هكننون وهناً ،ف ننود المقهنناك

هنتمند لننخ ننود اذ ن از المكونننة لنني وهننح الفقنرات ،والقنندر لننخ التم ننز ن ن الم مو ننات تننند

ههم داللة لتل الفقرات.

ج .التحليل العاملي ) :) Factor Analysis
تهدف طرائق التحل نل النناملح النخ إ ناد م مو نة النوامنل () Factorsالتنح تكنون ممنةولة
ننن تول نند االالت ف ننات ( )Variationsف ننح م مو ننة م ننن نندد ك ننر م ننن متغ ن نرات االم ننت ابة

) ،)Response Variablesإذ همك ننن التن ننر ننن المتغ ن نرات المش نناهد كدال ننة ف ننح نندد م ننن
النوام ن ننل المم ن ننتتر ،و الب ن ننا م ن ننا هن ن ننر ن ننن متغ ن ن نرات االم ن ننت ابة كترك ن ن ن

الط ن ننح

Linear

)) Compoundsمننن النوامننل الممننتتر  ،إذ تكننون الن ننة ن ن المتغ نرات داالننل النامننل الواحنند

ه وق من الن ة مع المتغ رات فح وامل هالرق ( بش ر ،2111،ص. )358

وهند التحل ل الناملح من الومنائل اآحصنائهة المتقدمنة ،إذ هنتمند لنخ االرتباطنات ن ن

المتغ نرات  ،وهح نناوا إن ننرد كء ننر اذش ننها ال ننخ ل ننة اذنن نواع ( )Mischel,1986,p159وبه نندف

الوصننوا الننخ ننانون اآ نناز النلمننح النند ق الننذي نندفع النلننم الننخ ت ن ن
حا ة لي ها بشكل وءح منا نهنا منن

تننندد المفنناههم التننح ال

نات ب نل ندد منن المتغ نرات اذمامنهة ( ند القنادر

،3895،ص)77-98
وفةدي التحل ل الناملح فح م اا هاك الشالصهة دو ار ال هقل ههمهة ن الوصا والتفم ر ،
إذ اننني هكشننا ننن ال نهننة الناملهننة ) ) Factor Structureللمقهنناك التننح تمءننل احنند المةش نرات

المهمة فح صدق ال نا ( . )Cattell,1977,p446( )Construct Validity

إ ننري التحل ننل الننناملح للفق نرات المم ننز لمقهنناك اتالنناذ الق نرار البننالد ننددها ( )21فقننر

ولن نننة التم ننز نفمننها البننالد ح مهننا ( )411طالن

وطالبننة ح ننث تننم تحل ننل المصننفوفة االرتباطهننة

بامتالدام طرفقة المكونات اذمامهة لن هوت لنج (  ) Hottellinigودورت النوامل تدوف ار متنامدا

بطرفق ننة الفارفم نناكك ) ) Varimaexلك ننا زر

النن نناملح للمقهن نناك  ،وكانن ننت كفن ننا

(  ) Kaiserللو ننوف ل ننخ الترك ن ن

اذنمن ننوذ الممن ننتنمل( )k-m-oن نند لغن ننت ( )1,934وبداللن ننة

إحص ننائهة  ،و نند ا تم نندت الباحء ننة ل ننخ تش ننبع نندر ( *)1,11فم ننا ف ننوق لك ننل فق ننر م ننن الفقن نرات

(الم ن ن د،3878،ص ،) 711وان القن ننهم المم ن ننز ( )Eigenvaluesكانن ننت ه لن ننخ من ننن ( ،)3,1و ن نند
هظهننرت نت ننة التحل ننل اآحصننائح امننتال ص ( )3امننل واحنند فمننر ( )%23,115مننن التبننا ن،

و د مقطت فقرتان من التحل ل هح ( )31 ،8لندم تشنبنها بالنامنل الواحند ،وبنذل امنتبق ت()23

فقر بنامل واحد دوا ( .) 5

الجدول ( )5نتائج التحليل العاملي لمقياس اتخاذ القرار وتشبعات فقراته للعامل الواحد
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