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 چکیده
 ساخته محقق ایـهبزارا از استفاده دـنیازمن ، سالمت علوم و اجتماعی علوم ادگیری،ی و فتارر روانشناسی علوم با مرتبط تحقیقات از مهمی بخش

 اعتبار رزیابیا جهت مناسب هایروش از هستند عالقمند تحقیق، تایجن نشر امکان شدن راهمف و عتبرم نتایج هب دستیابی هتج محققین باشد.می
 تخصیص منابع و هاتالش رفتن هدر به نجرم است ممکن تحقیق، بزارا در همیم خصوصیت ینچن نمیات عدم که چرا یند،نما استفاد تحقیق ابزارهای

عنوان یکی از به ،تحلیل عاملیستفاده از روش ابا  که غالبا است سازه روایی گیری،اندازه ابزارهای واییر متداول انواع زا یکی شود. حقیقت به یافته
م، و با هدف هی مرتبط با هاجهت آسان نمودن سنجش ،های آماریاز فرایند ،تحلیل عاملیگیرد. ی آماری مورد ارزیابی قرار میهامعتبرترین روش

شاهده شده های مادهترین روش تفسیر دگیرد و هدف اصلی از بکارگیری آن، تالش جهت کشف سادهکشف یک الگو از گروهی از متغیرها بهره می
 اد، جفرافیا،ستاری، اقتصی و پرـپزشک ی، علومـاجتماع ی، علومـرفتاری و روانشناس های علوم مانند علوملی در بسیاری از حوزهعام است. تحلیل

 به کتشافی،ا عاملی تحلیل هایروش و مراحل طالعهم این رد .شودگرفته میکار یکی از دستاوردهای مهم پیشرفت تکنولوژی درکامپیوتر به عنوانبه
 گرفت. خواهد قرار توصیف و بحث مورد SPSS آماری فزارا نرم از استفاده اب و گام به گام صورت

 ، آموزش سالمت.، پرسشنامهتحلیل عاملی، سازهروانسنجی، روایی  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های آزمون (Validity) مفهوم و اهمیت ارزیابی روایی   

رک نشده است. قبل از کافی د یروانشناختی هنوز به اندازه

مشخص شود  ضروری استیک آزمون،  کارگیریو به انتشار

آن باید مورد بررسی و تحقیق قرار  یک از ابعاد کیفیکدام 

های زارترین ارکان ابیکی از مهمروایی اصطالح . (1)گیرد

و به هدفی که ابزار برای  (3, 2) گیری استسنجش و اندازه

بیان  . در واقع رواییکندآن طراحی شده است، اشاره می

قابلیت ابزار در سنجش درست آن چیزی است که، ی هکنند

به منظور درک بهتر . گیردگیری قرار قرار است مورد اندازه

شاره امفهوم روایی الزم است به چهار نوع از انواع روایی 

روند و هر کدام نیازمند ت به کار میشود که در انواع تحقیقا

بندی پیشنهادی هستند. تقسیم و خاص خود تفاسیر متفاوت

 Predictive) بینبرای مطالعات روایی عبارتند از: روایی پیش

Validity)روایی همزمان ،(ValidityConcurrent  ) روایی ،

 .(Construct Validity) سازه روایی و ،(Validity Content) محتوا

 عنوانبه طور مشترکبه بین و روایی همزمانروایی پیش

نیز  (Criterion-Oriented Validation) گرامعیار روایی ارزیابی

 قبل ازگرا محقق در مطالعات معیار .(1)شوندنظر گرفته میدر

ها آن قصد داردکه  معیارهایی است یهیبه ارا مندقهرچیزی عال

را پیشگویی کند. در اینجا محقق یک آزمون را اجرا و 

دست  بهرا یک موضوع مشخص  مرتبط بامعیارهای مستقل 

کند. اگر معیار ها را با هم محاسبه میآورد و همبستگی آنمی

از نوع  مورد نظر مدتی پس از آزمون کسب شود، مطالعه

هدف اصلی در این نوع از  خواهد بود. یبینروایی پیش

ببریم ابزار مورد نظر، تا چه میزان مطالعات این است که پی

. (4, 1)باشدمی زمان آینده بینی یک پیامد معین درقادر به پیش

حاصل از یک مقیاس با نمرات یک معیار خاص،  یهاگر نمر

طور همزمان مورد سنجش و مقایسه قرار گیرند، تحقیق از هب

مورد  هنگامینوع روایی همزمان خواهد بود. روایی همزمان 

جایگزین را یک آزمون  قصد داریم گیرد کهمطالعه قرار می

 معموال به صورت قیاسی. روایی محتوا (1)کنیم یآزمون دیگر

به تعریف و بیان  ،صصافراد متخ گروهی از و براساس نظر

های جم از گویهسنای مبا استفاده از نمونه ی کل،مجموعهیک 

مد نظر قرار زمانی روایی سازه مفهوم  .(8-5) پردازدمی ،ابزار

ا بسنجش برخی خصوصیات  جهتآزمون  که یک گیردمی

، مورد استفاده کیفیتی که به طور عملیاتی تعریف نشده است

توان اثرات نمی روایی سازه،زیابی بدون ار. (1)گیردقرار می

ها را کنندگی خطاهای تصادفی و واریانس روشمخدوش

بنابراین نتایج تحقیق دچار ابهام و برآورد و تصحیح کرد؛ 

رو هن روبق با آـی که محقـمشکل. (9)دـد شـتناقض خواهن

ها، قادر به محاسبه تغییرات شود این است که کدام سازهمی

با توجه به اهمیت مفهوم روایی  یک آزمون عملکردی هستند؟

گیری و سنجش و های اندازهسازه در ابزارها و پرسشنامه

های تحلیل عاملی در علوم مختلف کاربرد روزافزون روش

علوم سالمت، در این  ویژهبه آموزشی واجتماعی، اسی، نروانش

تفسیر نتایج حاصل  یهها و نحومطالعه به بیان کاربردها، روش

  پردازیم.از تحلیل عاملی اکتشافی می

 تعریف تحلیل عاملی:

جهت  ،های آماریاز فرایند( Factor Analysis) تحلیل عاملی

 با هدف و ،بهره گرفته های مرتبط با همسنجش آسان نمودن

در  .(10)رودکار میبهها از متغیر گروهی از الگویک کشف 

ترین تالش جهت کشف ساده هدف اصلی تحلیل عاملی،واقع 

منشا تحلیل عاملی . استهای مشاهده شده روش تفسیر داده

 Charles) و مطالعات چارلز اسپیرمن 1900ل یاوا به

Spearman) که منجر به  ،گرددعلوم انسانی بازمی یدر حوزه

به لحاظ تاریخی تحلیل عاملی عاملی شد.  دو نظریه یتوسعه

عنوان در آغاز توسط روانشناسان و پژوهشگران آموزشی، و به

مورد خودگزارش دهی های روشی جهت تفسیر پرسشنامه

تحلیل عاملی در بسیاری در حال حاضر  .گرفتستفاده قرار ا
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های علوم مانند علوم رفتاری و روانشناسی، علوم از حوزه

 عنوانبه ،، اقتصاد، جفرافیاو پرستاری اجتماعی، علوم پزشکی

گرفته وتر به کار ـی در کامپیـشرفت تکنولوژیکیدستاورد پ

ها جهت تعیین یکی از معتبرترین روش و (11, 10) شودمی

های وص در ابزارهایی که ویژگیـ، به خصزارـی ابـروای

 ،باشدکنند، مورد توجه ویژه میگیری میا اندازهشناختی رروان

ها به منظور سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل که

 توجه تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد.

ز اهمیت است که تحلیل عاملی یک روش یبه این نکته حا

 هبای آماری را ـهی از تحلیلـنیست، بلکه گروه مجزاآماری 

 یشناسی و عملکردی سهمکه از نظر روش ،گیردکار می

گوناگونی مفاهیم نظری و  مشابه بر عهده دارند. تنوع و

های تحلیل عاملی، امکان تطبیق ریاضی موجود در میان فرایند

 مبانی نظریو  مطالعهها را متناسب با وسعت اهداف تحلیل

میان طیف  توان درمیبه این ترتیب کند و تحقیق فراهم می

-نتایج تحقیق را به گونههای ابزار، وسیعی از ضوابط و کاربرد

پذیری حال انعطافدر عین .مورد استفاده قرار دادای مناسب 

و  مباحثه های آماری در تحلیل عاملی، امکان تداومروش

را  هـهای مناسب در این زمینها و روشمناظره در کاربرد

 .(12)کندفراهم می

 های تحلیل عاملی:کاربرد

در تحقیقات مرتبط با علوم  آزمون تحلیل عاملی، غالبااگرچه 

اجتماعی، روانشناسی و مطالعات رفتاری و آموزشی و با 

های پرسشنامه ها وآزمون ارزیابی عوامل و یا ابعادهدف 

این روش، به امروزه  اما، رودبه کار می گیریو اندازهسنجش 

 ی سالمت از جملهحوزهفزون در مطالعات مرتبط با اطور روز

گرفته به کار های مختلف بهداشتیگرایشپزشکی، پرستاری و 

های کدام یک از شاخه نظر از اینکه تحقیق در. صرفشودمی

ها طیف وسیعی از انتخابدر این روش شود، انجام می علوم

یار عاملی در اختجهت افزایش دقت تحلیل  هاو تصمیم گیری

-حلد کیفیت نتایج و راهبتوان ،محقق قرار دارد تا بر اساس آن

ها و ارزشیابی روایی توسعه نظریه دهد. ارتقاءرا های تحقیق 

ی با تحلیل عاملی ـر دو ارتباط نزدیکـها، هنمرات آزمون

هم صحت و یکپارچکی  ،همزمان طوربه دارند. تحلیل عاملی

دهد و هم به پاالیش بیشتر ها را مورد ارزیابی قرار میآزمون

وان جهت ـتی را میـل عاملـ. تحلیشودها منجر مینظریه

های نظری با هزبکار برد که کدام یک از سا تعیین این موضوع

های خاص در ارتباط هستند و اینکه تا یک مجموعه از داده

ی مورد مطالعه ـر اصلـتوانند متغیا، میـهازهـه اندازه این سـچ

ور دستیابی به بهترین عملکرد ـبه منظ. (13)کنندرا بیان 

ر توجه ابتدا الزم است به موارد زیحاصل از تحلیل عاملی، 

 :(12)شود

ل اعتماد، حجم نمونه جهت تولید نتایج تحلیل عاملی قاب -1

 تا چه حد باید بزرگ باشد؟

شترک های مو تحلیل عامل ءتفاوت مابین تحلیل اجزا -2

 چیست؟

هت ج های اولیه،آیا الگوی ماتریکس چرخش فاکتور -3

 دستیابی به نتایج قابل تفسیر و معنی دار، ضروری است؟

ه هدف مهم از به کارگیری در مطالعات طراحی ابزار، س

مد نظر  ،یک روش آماری چند متغیره عنوانبه تحلیل عاملی

 :(14)پژوهشگران قرار دارد

 ترخالصه ظورر به منهای ابزامتغیرها یا کاهش تعداد گویه -1

 شدن آن

و  هاعاملهای زیربنایی سازهبین شناسایی روابط ما -2

 ها برو در نتیجه شکل دادن به آن مکنونهای تشخیص سازه

 اههای علمی و یا پاالیش مجدد آنها و نظریهاساس تئوری

ای هدات مرتبط با روایی سازهـودن مستنـفراهم نم -3

 ای خودگزارش دهیهمقیاس

 انواع تحلیل عاملی:

 از  ندشود که عبارتتحلیل عاملی به دو گروه اصلی تقسیم می  
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 Exploratory, EFA Factor) تحلیل عاملی اکتشافی

Analysis) ییدیاو تحلیل عاملی ت (Confirmatory Factor 

Analysis, CFA) (10 ,11) .اولیه تحلیل  یان توسعهـاز زم

صد سال قبل تاکنون، تحلیل عاملی ی یعنی بیش از یکلعام

ای آماری مورد استفاده هکاربردترین روش اکتشافی یکی از پر

تحلیل عاملی  (15) در تحقیقات روانشناختی بوده است

ل ساخت یک مقیاس یا یک ابزار در گام او تشافی معموالاک

هدف از بکارگیری گیرد. جدید سنجش، مورد استفاده قرار می

تحلیل عاملی اکتشافی تالش جهت شناسایی الگوهای پیچیده 

ها بینیو آزمون پیشیافته انسجامهای از طریق کشف داده

 تعداد نسبتا دهد تا از میاناست. این روش به محقق اجازه می

ها اغلب با لیستی های پنهان که هر کدام از آنزهزیادی از سا

های ها را به تعداد گروهتوان آنو می اند،ها بیان شدهاز گویه

ابعاد اصلی متناسب با تئوری مورد  مشترک کمتری تقلیل داد،

تحلیل از سوی دیگر  .استفاده در تحقیق را شناسایی کند

تحقیق و های یید فرضیهاتالشی برای ت ،ییدیاعاملی ت

ها ها و عاملبکارگیری نمودار تحلیل مسیر جهت بیان متغیر

 اییدی، معموالی تـه از تحلیل عاملدر استفاد .(10)است

وص ـر قبلی در خصفرض یا انتظاپژوهشگر از یک پیش

، جهت این رویکرد های مدل برخوردار است، و ازسازه

در کند و استفاده می در تحقیق پیشنهادیی هآزمایش نظری

با توجه به تئوری یا  جستجوی تشخیص این موضوع است که

ساختارهای عاملی پیشنهادی  یک از کدامنظریه تحقیق، 

. با توجه به کاربرد فراوان تحلیل عاملی (14)هستندتر مناسب

معرفی  بر ، نگارش این مطالعههبی روایی سازاکتشافی در ارزیا

با استفاده و بیان مراحل انجام آن تحلیل عاملی اکتشافی  روش

 تمرکز یافته است. SPSSنرم افزار آماری  از

 املیع تحلیل روش به ازهس روایی رزیابیا اساسی لـمراح

 :اکتشافی

  اده،ـاستف وردم اریـآم جـیرا ایـهروش رـسای از شـبی یدشا

 محقق که است این نیازمند اکتشافی عاملی تحلیل کارگیریبه

 آن با هاداده تحلیل انجام چگونگی جوانب برخی یدرباره

-عمده موضوع پنج حداقل رابطه همین در نماید. گیریتصمیم

 انجام رحیند باید محقق یک که دارد وجود شناختی روش ی

 به باید محقق نخست بگیرد. نظر در را هاآن عاملی تحلیل

 ماهیت و حجم مطالعه، متغیرهای مورد در تصمیم اتخاذ

 باید محقق اینکه دوم کند. مبادرت مطالعه مورد هاینمونه

 عاملی تحلیل آیا مطالعه، اهداف به توجه با که کند تعیین

 خیر؟ یا باشدمی هاداده تحلیل روش ترینمناسب ،اکتشافی

 مناسبی روش اکتشافی عاملی تحلیل اینکه فرض با سوم،

 یا مدل تطبیق جهت یـاختصاص دـفراین یک باید ،است

 شود. انتخاب هاداده ماهیت و نوع با متناسب نظری، الگوی

 فاکتورهای یا هاعامل تعداد مورد در باید محقق اینکه چهارم

 که است نیاز المعمو نکهای بالخره و کند گیری تصمیم مدل

 اولیه، هایعامل چرخش مناسب روش یک انتخاب به ،محقق

 مبادرت نتایج تفسیر ترآسان حل راه به دستیابی جهت

  .(15)کند

 یک اکتشافی، عاملی تحلیل رسدمی نظربه اینکه رغمعلی

 بر مبتنی روش این اما است، آماری یپیچیده رویکرد

 بکارگیری قابلیت و شده نهاده بنا خطی و پیوسته هایرویکرد

 یک تدوین بنابراین .باشدمی دارا را یزیاد بسیار هایگزینه

 عاملی لیلتح از استفاده در مشخص مسیر یک یا دستورالعمل

 حیاتی بالقوه امر یک ،مناسب صمیماتت اخذ جهت اکتشافی

 پنج در عاملی تحلیل انجام راهنمای ،1 شکل در باشد.می

 تبعیت و است شده هیارا متوالی و مشخص مرحله

 اخذ جهت را مشخص مسیری تواندمی آن، از پژوهشگران

 کدام هر ادامه در .(14)دهد قرار اختیار در روشن تصمیمات

 مورد ریضرو جزئیات بیان با مذکور یهگان پنج مراحل از

 گرفت. خواهد قرار اشاره
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 عاملی تحلیل انجام گانهپنج مراحل :1 شكل

 

ها جهت انجام تحلیل عاملی مناسب گام اول: آیا داده

 هستند؟

املی، توجه در بررسی متون مرتبط با تحلیل ع حجم نمونه:

بسیار زیادی به موضوع حجم نمونه معطوف شده است. این 

به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است که  موضوع

استفاده از نمونه های بزرگتر در به کارگیری تحلیل عاملی، به 

برآورد دقیقتر صفت مورد مطالعه در جمعیت منجر شده و 

نخستین سؤالی  .(16)نتایج با ثبات بیشتری همراه خواهد بود

این است  ،شودکه در گام اول طراحی تحلیل عاملی مطرح می

که حجم نمونه تا چه اندازه باید بزرگ باشد تا بتوان به نتایج 

حجم تعیین کند که محقق باید  (16, 12)یافت؟ معتبر دست

ی مورد نیاز، نمونه بزرگ باشد وباید  نمونه تا چه اندازه

متخصصین  ی مورد مطالعه انتخاب شود.چگونه از جامعه

جهت تعیین حجم نمونه ی مناسب، روش های مختلفی را 

بیشتر راهنماهای تعیین حجم نمونه، با در پیشنهاد نموده اند. 

نظر گرفتن تعداد متغیرهای مورد سنجش در تحلیل، حجم 

ی را پیشنهاد می کنند. در عین حال گاهی های بزرگترنمونه

اوقات چنین راهنماهایی، بدون توجه به تعداد متغیرهای مورد 

. (15)نمایندسنجش، حداقل حجم نمونه را پیشنهاد می

این راهنماها از مشکالت  ود کهـان نمـباید اذع هـسفانامت

د و یکی از مشکالت قابل اشاره، ـجدی برخوردار هستن

 در این راهنماها توصیه شده یچشمگیر حجم نمونهتفاوت 

بر روی این موضوع توافق جهانی با این اوصاف، باشد. می

حلیل تواند بر فرایند تمی ،وجود دارد که حجم نمونه ناکافی

ی ـدر بررس. (17)ر اثر گذاردـد نتایج نامعتبـی و تولیـعامل

ی هـارایات برای ـادی از اطالعـار زیـم بسیـون، حجـمت

ود این ـورد. با وجـخم میـش به چشـاین پرسه بخ ـپاس

ت ـه جهـم نمونـت حجـهایی که برای تعیین کفایمعیار

د و ـاوت هستنـار متفـت، بسیـشده اس هـارایتحلیل عاملی 

گیری . معیارهای تصمیم(14)گیردی را در بر میـف وسیعـطی

 ؟ستنده مناسب یلعام یلتحل انجام هتج هاداده آیا اول: گام

 شوند؟می استخراج هاعامل چگونه دوم: امگ

 شد؟ دخواهن استخراج هاعامل

 کند؟می مکک هاعامل استخراج هب معیارهایی هچ سوم: گام

 خشیچر روش نتخابا چهارم: گام

 هااملع اریگذنام و تفسیر پنجم: گام
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توان به دو دسته تقسیم در خصوص حجم نمونه مناسب را می

  (17)کرد:

 ها:دنیها یا آزموتعیین یک حداقل از مورد -1

در مورد حجم نمونه مورد نیاز جهت انجام تحلیل عاملی 

نظرات متفاوتی وجود دارد و در منابع علمی چندین معیار در 

 یحداقل تعداد شرکت کننده شده است. ارایهاین خصوص 

متفاوت  مناسب توسط پژوهشگران در تحقیقات مختلف بطور

 برابر راآن  Maxwellو  Lawley گزارش شده است، از جمله:

ذکر ده ـکننشرکت 51داد ـها به اضافه تعتعداد کل گویه با

 حداقل Hair و Suhr پژوهشگران از جمله رسای (12)کنند.می

نفر،  300تا  Hutcheson& Sofroniou 150 نفر، 100

Gorsuch 200 ونفر ،Tabachnick  وNorušis 300،  را نمونه

حجم نمونه مناسب در  Leeو  Comrey .(14)اندکردهپیشنهاد 

 ارایهبندی شده تحلیل عاملی را به صورت یک مقیاس رتبه

 300خوب،  نسبتا 200نمونه بسیار ضعیف،  100اند: نموده

نمونه و  1000نمونه بسیار خوب، و  500نمونه خوب، 

 .(12)بیشتر= عالی

های مورد یرا و تعداد متغیهبین نمونهتعین یک نسبت ما  -2

 مطالعه

روش دوم پیشنهادی توسط پژوهشگران جهت تعیین حجم 

شده است که چه  ارایهنمونه مناسب، با توجه به این معیار 

کننده به ازای هر متغیر یا گویه مورد نیاز است و تعداد شرکت

وم ـموس (N:P) یرـاغلب تحت عنوان نسبت نمونه به متغ

به تعداد متغیرها اشاره  Pبه تعداد شرکت کننده و Nکه  است

، 3:1ها از جمله ت، طیفی از نسبتسکند. قانون انگشت شمی

 Gorsuch  را پیشنهاد نموده است. 20:1و  15:1، 10:1، 6:1

کند و هر گویه را پیشناد می شرکت کننده به ازای 5نسبت 

 .(15)نفر باشد 100اید کمتر از کند که حجم نمونه نبتأکید می

Bryant  وYarnold را نمونه به ازای هر گویه  10 نسبت

باشد.  5نباید کمتر از  اند که این نسبتد کردهکیاپیشنهاد و ت

Suhr  نفر پیشنهاد  5 برابررا ها نسبت نمونه به گویهنیز حداقل

بیان می کند که  MacCallumبا وجود این  .(18)کرده است

قانون انگشت شست، چندان معتبر نیست و تعیین حداقل 

حجم نمونه ی مناسب، به سایر ابعاد طرح تحقیق وابسته 

هرحال در صورت یکسان بودن سایر جوانب، به. (19)است

های کوچکتر، های با حجم بزرگتر، در مقایسه با نمونهنمونه

ی بزرگتر به سمت کاهش هامناسبتر هستند، چرا که نمونه

کنند و دقت برآورد تخمین برای سوق پیدا میاحتمال خطا، 

پذیری تعمیمحال قابلیت درعیندهند و جمعیت را افزایش می

 و تنوع میزان این رغمعلی .(17)دهندارتقاء میتایج را ن

 اکثریت تقریبا که نمود گیرینتیجه چنین توانمی نظراختالف

 10 حداکثر و 5 را گویه به نمونه نسبت قلاحد مطالعات

 دست در مقیاس یک اگر بنابراین اند.کرده بیان کننده شرکت

 تواندمی ،مناسب نمونه حجم باشد، گویه 30 حاوی بررسی

 باشد. متغیر نفر 300 تا 150 حداکثر و حداقل مابین

 زمونآ و (MOK) اولکین -مایر -کیسر مونهن کفایت معیار

 تبارتل کرویت

 بررسی جهت نیز دیگری روش اکتشافی، عاملی تحلیل در

 -مایر -کیسر معیار به که است شده ارایه نمونه حجم کفایت

 عاملی تحلیل دستور اجرای جهت است. موسوم اولکین

 طریق از ابتدا است الزم ،SPSS آماری افزارنرم در اکتشافی

Dimension  ) آیتم روی بر کلیک و (Analyze) منوی

ctionRedu)، گزینه انتخاب به نسبت (Factor) شود اقدام 

 انتخاب ترتیب به مطالعه مورد متغیرهای باید سپس (.1 شکل)

 استخراج از قبل .یابند انتقال مربوطه کادر قسمت به و شده

 بودن مناسب ارزیابی جهت آزمون چند باید ابزار، هایعامل

 آزمونها این شود. انجام کنندگانشرکت هایپاسخ یا هاداده

 بارتلت کرویت آزمون و اولکین -مایل -کیسر معیار شامل

 ابتدا ،اکتشافی عاملی تحلیل از بخش این انجام جهت هستند.

 گزینۀ سپس و نموده کلیک (Descriptive) روی بر باید

(KMO) شاخص محاسبه .شود انتخاب KMO بطور 

 شرکت نسبت که شودمی توصیه هنگامی برای اختصاصی
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 این است. 1:5 از کمتر ،مطالعه مورد رهایمتغی به دهکنن

 و گیردمیبر در را یک و صفر اعداد بینما مقادیر شاخص

 میان همبستگی دهدمی نشان 5/0 از ترکوچک KMO مقادیر

 تبیین مناسب طوربه دیگر متغیرهای توسط متغیرها، زوج

 توجیهی عاملی تحلیل روش بکارگیری بنابراین شوند،نمی

 مابین ،KMO مقدار گرفتن قرار صورتدر داشت. خواهدن

 استفاده عاملی تحلیل از احتیاط با است بهتر ،69/0 و 5/0

 میان همبستگی که دهدمی نشان 7/0 از بزرگتر مقادیر اما ،شود

 .(14) است  مناسب  عاملی تحلیل انجام جهت ها، داده

 از کمتر داریمعنی سطح از باید نیز بارتلت کرویت آزمون

 نمود استفاده عاملی تحلیل از بتوان تا باشد برخوردار 05/0

(20)  

 

  لتبارت و  )  KMO( )آزمون بارتلت: آزمون و KMO وشر به نمونه حجم کفایت بررسی هتج اکتشافی عاملی حلیلت اول روجیخ :1 جدول

(Bartlett) ( 20) فردی میان ارتباطی های هارتم سنجش ابزار اکتشافی املع تحلیل رد نمونه جمح کفایت ررسیب جهت 

 KMO(  778/0 (عیین کفایت حجم نمونه  تاولكین جهت  -مایر  -آزمون کیسر 

 آزمون کرویت بارتلت

 347/1316 مقدار برآورد کای اسکوئر

 465 ( df درجه آزادی ) 

 0001/0 (  .Sigاختالف معنی دار  ) 

 
 

 همبستگی ماتریکس پذیریعامل

 متغیرهای تکتک مابین است الزم عاملی، تحلیل انجام جهت

 تاباچنیک باشد. داشته وجود همبستگی ماتریکس یک ابزار

 تحت اغلب )که همبستگی ماتریکس ضریب که کندمی تأکید

 باشد. 30/0 داقلح باید شود(می بیان R پذیری عامل عنوان

 هایعامل که دهدمی نشان متغیرها 30/0 پذیری عامل

 به یا و کندمی بیان را هاداده مابین روابط %30 ،شدهمحاسبه

 متغیرها از سوم یک که دهدمی نشان این عملی، لحاظ

 چنانچه گذارند.می اشتراک به را حد از بیش واریانسی

 30/0 باالی به ،امتغیره از کدام هیچ همبستگی ماتریکس

 تحلیل بکارگیری آیا که کند بررسی باید گرپژوهش نرسد،

 خیر؟ یا است بوده مناسب آماری شرو یک عنوان به عاملی

 را ویژگی دو که است جدولی عاملی، تحلیل خروجی دومین

 (Initial) اولیه اشتراک از است عبارت اولی که دهدمی نشان

 بیان را هاعامل استخراج از قبل ادیرـمق هـاینک لـدلی به که

 خواهد یک عدد برابر هاگویه تمامی برای آن مقدار کند،یم

 (Extraction) استخراجی راکـاشت دوم ویژگی .(20)بود

 باشد، بزرگتر آن مقدار اندازه هر و دهدمی نشان را هاویهگ

 ،2 جدول .بود خواهد نظر مورد متغیر نمایش به قادر بهتر

 33 با ،ابزار از اینمونه برای استخراجی و اولیه اشتراک مقادیر

 مقادیر ،شودمی مشاهده که گونههمان و دهدمی نشان را گویه

 و است 40/0 باالی هاگویه تمامی برای استخراجی اشتراک

 جهت کافی تناسب ابزار، هایگویه که است این آن معنی

 استخراجی بار چنانچه و هستند دارا را عاملی تحلیل انجام

 آن نمودن خارج به نسبت ابتدا باید بود، 30/0 از کمتر متغیری

 تحلیل مراحل مجددا و کرد اقدام ابزار هایگویه لیست از

 اد.د ادامه را عاملی
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 ابزار استخراجی هایآیتم اشتراکی ادیرمق :3 دولج ) ابزار: هایعامل استخراجی اشتراک مقادیر رزیابیا جهت عاملی حلیلت دوم روجیخ :2 جدول

 (20) فردی( میان ارتباطی هایمهارت سنجش

 استخراجی اولیه آیتم ها استخراجی اولیه آیتم ها

 636/0 000/1 16آیتم  731/0 000/1 1آیتم 

 739/0 000/1 17آیتم  732/0 000/1 2آیتم 

 736/0 000/1 18آیتم  780/0 000/1 3آیتم 

 547/0 000/1 19آیتم  619/0 000/1 4آیتم 

 822/0 000/1 20آیتم  613/0 000/1 5آیتم 

 777/0 000/1 21آیتم  691/0 000/1 6آیتم 

 579/0 000/1 22آیتم  594/0 000/1 7آیتم 

 659/0 000/1 23آیتم  821/0 000/1 8آیتم 

 768/0 000/1 24آیتم  777/0 000/1 9آیتم 

 718/0 000/1 25آیتم  707/0 000/1 10آیتم 

 721/0 000/1 26آیتم  668/0 000/1 11آیتم 

 586/0 000/1 27آیتم  719/0 000/1 12آیتم 

 793/0 000/1 28آیتم  697/0 000/1 13آیتم 

 818/0 000/1 29آیتم 700/0 000/1 14آیتم

 770/0 000/1 30آیتم  662/0 000/1 15آیتم 

 

 د؟شونمی استخراج اهعامل چگونه دوم: گام

 یک عاملی ساختار شدن ترساده ها،عامل چرخش از هدف

 هایگویه شناسایی دیگر عبارت به یا و است هاگویه از گروه

 است کوچکتر عاملی بارهای یا و باال عاملی بار از برخوردار

 متفاوتی هایروش اند. شده بندیگروه عامل یک تحت که

 :(14)زا عبارتند که دارد وجود هاعامل استخراج جهت
  (PCA) analysis components Principal 

  (PAF) factoring axis Principal 

  likelihood Maximum 

  squares least Unweighted 

  squares least edalizGener 

  factoring Alpha 

 factoring Image 
 و اول روش از استفاده منتشره، مطالعات و تحقیقات اکثر در

 گیریتصمیم اما است، تررایج بسیار PAF و PCA یعنی دوم

 سوی از مذکور، روش دو هر از استفاده لزوم خصوص در

 هر است. گرفته قرار بحث مورد ،عمیق طور هب ،پژوهشگران

 دو این از حاصل نتایج مابین داریمعنی اختالف عمل در چند

 پایایی از متغیرها که هنگامی بخصوص ندارد، وجود روش

 بیشتر یا و 30 متغیرها تعداد یا و (14) هستند برخوردار باال

 تحلیل با مرتبط افزارهاینرم از بسیاری یولیها تنظیم ،است

 PCA یا اول آیتم روی بر  SPSS جمله از اکتشافی عاملی

 که شودمی توصیه مواقعی برای روش این همچنین دارد. قرار

 ریزیپایه خاص نظریه یا تئوری یک براساس قبل، از مطالعه

 است. نشده

 تخراجیاس هایعامل تعیین هب معیارها دامک سوم: گام

 کنند؟می کمک

 متغیرها از زیادی تعداد کاهش ها،داده استخراج اصلی هدف

 و یکنواخت مقیاس یک به دستیابی منظور به است. هاعامل در

 گرانپژوهش دسترس در معیار چندین هاعامل نمودن ساده

 گاهی و انتخاب نوع به توجه با ،این وجود با دارد. قرار
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 به صرفا نباید عاملی، هایحلیلت برخی کنندگیگیج ماهیت

 با Daniel و Thompson  .(14)شود توجه خاص معیار یک

-تصمیم نقوانی از همزمان استفاده که نمایندمی اظهار کیدات

 اولیه ویژه مقادیر )شامل کیسر معیار جمله از ،چندگانه گیری

 هایواریانس تجمعی درصد کرویت، آزمون (،1 از باالتر

  ،.(21)هستند مناسب موازی هایتحلیل و استخراجی

 :یک باالی ولیها ارزش قانون و هاواریانس تجمعی درصد

 رد مناقشه مورد هایحوزه از یکی واریانس تجمعی درصد

 مختلف علوم در بخصوص عاملی، تحلیل رویکرد با رابطه

 چه اگر است. انسانی و روانشناختی تجربی، علوم مثال برای

 است، شده پیشنهاد نظرانصاحب توسط متفاوتی درصدهای

 طبق ندارد. وجود زمینه این در مطلقی مرز و حد گونههیچ اما

 هایعامل تعداد تجربی، علوم در همکاران و هایر نظر

 %95 حداقل به هاواریانس تجمعی درصد کههنگامی ،انتخابی

 واریانس مقدار انسانی علوم در اما شوند، متوقف باید ،برسد

 .(14)است تغییر در % 60 تا 50 مابین معموال ،شده بیان

 با برابر جدول سطرهای تعداد شود،می مشاهده که طورهمان

-اندازه ابزار اگر مثال .است ابزار هایگویه یا متغیرها تعداد

 برابر شده، ایجاد سطرهای تعداد باشد، گویه 33 لشام گیری

 بود. خواهد ردیف 33 با
 

 مقادیر) :ابزار کنندگی گوییپیش توان و ستخراجیا هایعامل واریانس تجمعی و لک مقادیر ارزیابی هتج اکتشافی لیعام تحلیل سوم خروجی :3 جدول

 (20) فردی( میان ارتباطی های مهارت نجشس ابزار چرخش اب و دونب استخراجی عوامل و اولیه ویژه

 واریانس کلی بیان شده

 مقدار ویژۀ اولیه عامل
 عوامل استخراجی  مقدار ویژۀ

 بدون چرخش

 مقدار ویژۀ عوامل استخراجی

 با چرخش 

 % تجمعی % واریانس کل % تجمعی % واریانس کل % تجمعی % واریانس کل 

1 750/8 173/30 173/30 750/8 173/30 173/30 910/3 482/13 482/13 

2 507/2 644/8 817/38 507/2 644/8 817/38 192/3 008/11 490/24 

3 439/2 410/8 227/47 439/2 410/8 227/47 955/2 188/10 678/34 

4 874/1 461/6 688/53 874/1 461/6 688/53 616/2 019/9 698/43 

5 745/1 017/6 704/59 745/1 017/6 704/59 451/2 453/8 150/52 

6 301/1 488/4 192/64 301/1 488/4 192/64 373/2 184/8 335/60 

7 240/1 276/4 468/68 240/1 276/4 468/68 359/2 133/8 468/68 

 ریزه:سنگ طرح یا  اسکری نمودار

 مقادیر و هاعامل از تصویری بیان نوعی ،ریزهسنگ طرح

 نیازمند آن تفسیر و است هاآن با مرتبط یاولیه یویژه

 توسط نمودار این .(14 ,12) است گرپژوهش قضاوت

Cattell در موجود سنگ هایدانه با آن شباهت دلیل به و هیارا 

 یا x محور .(14)است شده نامگذاری (Scree) به کوه، دامنه

 یویژه مقادیر ،y محور و ،ابزار اجزای یا و هاعامل ریزه،سنگ

 مقدار بیشترین عامل اولین که آنجااز دهد.می نشان را اولیه

 نیز اولیه ارزش مقدار بیشترین از کند،می محاسبه را تغییرات

 کاهش ،الیمتوطوربه ،اولیه ارزش مقادیر باشد.می برخوردار

 را دست آرنج به شبیه شکلی ،نمودار درنتیجه و کنندمی پیدا

 نمودار برش نقطه یباره در گیریتصمیم گیرد.می خودبه

 از عوامل زیادی تعداد به توجه نیازمند و است ذهنی کامال

 شده استخراج هایعامل و اولیه هایارزش مقدار جمله

 از یککدام اینکه خصوص در گیریتصمیم .(22 ,12)دارد

 و است همراه نظر اختالف با اغلب وند،ش حفظ باید هاعامل

 هر شود.می منجر خصوص این در مناظره و بحث تداوم به

 کاهش به رو نظریاختالف چنین نمونه حجم افزایش با چند
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 نقطه کدام در شکستگی که ،است این اساسی الوس گذارد.می

 مرحله دو شامل منحنی این یرتفس و بررسی دهد؟می رخ

 است:

 ارزش وچکترک قادیرم یانم زا ستقیمم خط یک ترسیم -1

 خارج منحنی زا ،حرکت مسیر در هک جایی ات آن متدادا و اولیه

 منحنی هک اییج زا درست طی،خ چنین ترسیم با شود.می

 ود.شمی جدا مذکور طخ است، دهش شکستگی دچار

 قرار شده، شکسته یا شده جدا خط باالی در که نقاطی -2

 حفظ باید که هستند هاییعامل تعداد یهدهندنشان دارند،

 از اول عامل 6 که شودمی مشاهده ،1 نمودار در .شوند

 برخوردار مطالعه مورد متغیر پیشگویی جهت ،توان بیشترین

 قابل افزایش عمال بعد، به هفتم هایعامل انتخاب با و هستند

 هایعامل تعداد ،6 شکل .داد نخواهد رخ آن در توجهی

 هایمهارت سنجش ابزار یاولیه ارزش مقادیر و استخراجی

 دوخط ترسیم با .(20) دهدمی نشان را پرستاران ارتباطی

 گرفتن درنظر با و نمودار افقی و عمودی محور دو در مستقیم

 7 تعداد انتخاب رسدمی نظر به مذکور، خط دو تقاطع محل

 ولی .است مناسب ،یک یباال یاولیه یویژه مقدار با عامل

 توسط بیان قابل تغییرات میزان باید نهایی تصمیم اخذ برای

 از هرکدام رد هاگویه قرارگیری ینحوه و هاعامل از کدام هر

 گیریتصمیم معموال گرفت. نظر در ،نیز را مذکور عامل هفت

 از که چرا است دشوارتر آخرتر، هایعامل انتخاب مورد در

 کمتری واریانس گوییپیش توان و لیهاو ارزش مقادیر

 توان باید بیشتر، هایعامل تعداد انتخاب با هستند. برخوردار

 طورقابل به مطالعه، مورد صفت تغییرات گوییپیش در ابزار

 تقاطع محل یمشاهده با ،6 شکل در کند. پیدا افزایش یتوجه

 یک، باالی یاولیه ارزش با عامل هفت تعداد مستقیم، خط دو

 در و عاملی تحلیل مراحل سایر طی با اما اند.شده شناسایی

 بار و مذکور هایعامل در هاگویه توزیع ینحوه گرفتن نظر

 گوییپیش در عامل هفت و شش توان یمقایسه و هاآن عاملی

 کافی اول عامل 6 تعداد انتخاب مطالعه، مورد صفت تغییرات

 شود.می ارزیابی مناسب و

  
 (20) ایریزهانتخاب با استفاده از نمودار سنگمناسب جهت های تعداد عامل :1نمودار 

 حلم و Y و X ایهمحور در مستقیم خط دو ترسیم با

  رسد.می نظر هب مناسب لعام 7 تعداد انتخاب آن، تقاطع
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 چرخشی هایوشر انتخاب چهارم: گام

 تعداد خصوص در گیریتصمیم هنگام در که دیگری موضوع

 ،گیرد قرار توجه مورد باید انتخاب، جهت مناسب هایعامل

 یک از بیش یا عامل یک با متغیرها یا هاداده که است این

 چرخش، دستور از استفاده با هستند. ارتباط در عامل

 شناسایی عاملی بارهای ترینپایین و باالترین دارای متغیرهای

 خواهد ترآسان هاعامل تفسیر و انتخاب یندآفر بنابراین و شده

 دارد: وجود متغیرها چرش جهت متداول روش دو شد.

 مورب شچرخ و (orthogonal rotation) مستقیم چرخش

(oblique rotation). یهگزین دو هر در گرانپژوهش 

 از دارند اختیار در انتخاب جهت را روش چندین چرخشی،

oblique  و  varimax/quartimaxorthogonal جمله:

olbimin/promax. چرخش روش مذکور، هایروش میان از 

 یشیوه ترینرایج ،)orthogonal varimax( واریماکس مستقیم

 چرخش مقابل در .باشدمی عاملی هایتحلیل در استفاده دمور

 در و دارند ارتباط هم با که کندمی ایجاد را هاییعامل مورب

 تولید را تریدقیق نتایج انسانی، رفتارهای با مرتبط تحقیقات

 نیستند، ماتو قبلی مفروضات با هاداده که زمانی یا و کندمی

 روش دامـک زا هـاینک از رـنظ رفـص ت.ـاس مناسب

 با ماتو نتایج یهیارا اصلی هدف شود،می استفاده چرخشی

 ترصرفه به مقرون که ،است هاییحلراه تولید و ترساده تفسیر

 .باشند

 PAF و PCA روش دو هر از که کنندمی توصیه نظرانصاحب

 چرا شود. استفاده نتایج بهترین ارزیابی امکان و مقایسه جهت

 چرخش تـجه ادهـاستف مورد ایـهروش از کدام هر که

 هیارا را خود خاص ایـهعامل ترینمناسب و بهترین ها،عامل

 مقایسه و ارزیابی مستلزم تر،مطلوب نتایج انتخاب و کنندمی

 اوقات گاهی است. مفهومی هم و بصری صورتبه هم نتایج

 بار از مختلف، عامل چند در همزمان ،گویه یک است ممکن

 قرار هاآن از کدام هیچ در یا و بوده خورداربر باال عاملی

 عاملی ساختار با منطقی، نظر از آن مفهوم یا و باشد، نگرفته

 مرحله این انجام از پس بنابراین باشد. نداشته تناسب ،مرتبط

 ارزیابی به نسبت باید گرپژوهش عاملی، تحلیل فرایند از

 پایین یعامل بار از که هاییعامل جمله از و مذکور موارد

 و اندنگرفته قرار انتخابی فاکتورهای در یا و هستند برخوردار

 یا و حذف مورد در و پرداخته ،هستند الزم تناسب فاقد یا

 .(23 ,14) نماید گیریتصمیم هاآن حذف عدم

 تایجن تفسیر پنجم: گام

 کی کدام که ضوعمو این وردم در گرژوهشپ ارزیابی با تفسیر

 برای ایدب که هایینام و هستند، رتبطم لعام با متغیرها از

 است مکنم ،مثال برای ست.ا ارتباط رد ،شود انتخاب هاعامل

 املع یک پرستاری، ای و پرشکی یحوزه رد مطالعه یک در

 ردد از رکد ممفهو با همگی گویه ای متغیر نجپ با اصخ

 «ردد زا درک » امن تواندمی گرپژوهش ابراینبن باشند، مرتبط

 املش ایدب عامل یک سنتی، رطو به رگزیند.ب عامل نآ برای را

 کی بتواند تا باشد، سبمنا عاملی ارب با تغیرم سه حداقل

 ا،هعامل گذاری امن .کند هیارا را دار معنی و همف قابل تفسیر

 عنیم هرحالبه ست.ا قیاسی و تئوری انتزاعی، فرایند یک

 تعریف هب نهایتا ه،شد ستخراجا نهانپ هایعامل به بخشیدن

 یک در ستا ممکن یگرد ارتعببه است. وابسته گرپژوهش

 وصیفت را زرگب اسخپ یک هم، همراهبه عامل چند ،تحقیق

 رتبطم اکتشافی املیع حلیلت نجمپ روجیخ ،4 جدول نمایند.

 د.دهمی نشان ار هاعامل یا اجزا یافتهی چرخش ماتریکس با

 یا هااملع ییافته چرخش ستخراجیا بارهای رفتنگ درنظر با

 هانآ گرفتن رقرا گونگیچ توانمی سهولتبه ،ابزار متغیرهای

 حداقل از که یرهاییمتغ یا جزاا نمود. ناساییش را عامل هر در

 تصوربه و هستند برخوردار 40/0 مثال قبول قابل عاملی بار

 ،دهندمی کیلتش را وشهخ یا روهگ یک پراکنده یا و متوالی

 بزارا ایههساز یا اهعامل از یکی ،هم همراهبه و مشترکا

 داد. خواهند تشکیل را تحقیق
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 اهمیت از وعـموض این به هـتوج ی،ـعامل تحلیل از استفاده در

 باشند قادر باید گرانپژوهش که است برخوردار زیاد بسیار

 عاملی تحلیل توسط آمده دست به نتایج مستقل، طوربه

 سطح دو در باید ارزیابی چنین .(13)کنند ارزیابی را اکتشافی

 یلعام تحلیل در که شماریبی تصمیمات به توجه با دهد: رخ

 ،مستقل نگراشپژوه سایر کند،می مبادرت ذهنبه اکتشافی

 نویسنده توسط شده گزارش تحلیلی هایانتخاب بتوانند باید

 به ادرق باید مستقل گرانپژوهش اینکه دوم کنند. ارزیابی را

 از استفاده با حتی یا و جدید هایداده با مطالعه مجدد تکرار

 روش با مطالعه مجدد انجام البته باشند. ییدیات عاملی تحلیل

 انجام جدید نمونه یک از استفاده با یدبا ییدیات عاملی تحلیل

 استفاده با و یدییات یعامل لیتحل روش با مطالعه تکرار شود.

 ،یاکتشاف یعامل لیتحل در استفاده مورد یهاداده همان از

 کننده گمراه شدت به تواندیم و نیست مناسب اصال

 .(13)باشد

 اکتشافی: املیع تحلیل هایمحدودیت

 عاملی تحلیل از ادهـاستف در شد، ارهـاش ترلـقب که هـگونهمان

 مد را متدولوژیک یعمده موضوع پنج باید محقق اکتشافی،

 طورهب مذکور موارد تمام تحقیق، یک در اگر دهد. قرار نظر

 تحلیل انجام است ممکن نشود، فراهم محقق توسط یکسان

 .(15)شود منجر ضعیف نتایج کسب به اکتشافی عاملی

 عاملی تحلیل روش هایمحدودیت از یکی حالدرعین

 اسامی است. هاعامل نام انتخاب با مرتبط مشکالت ،اکشتافی

 متغیرهای دقیق، و صحیح طوربه است ممکن گاهی هاعامل

 سیرتف اوقات گاهی ،عالوهبه نکند. منعکس را خود درون

 در است ممکن که چرا شودمی روبرو سختی با متغیرها برخی

 ممکن اوقات گاهی .(10)باشند گرفته قرار عامل یک از بیش

 مورد نظری هایرچوبچا با ها،عامل پراکندگی یهنحو است

 محقق یمواجهه درصورت باشد. نداشته همخوانی محقق، نظر

 را نامی تا نماید اقدام عملیاتی ایگونهبه باید شرایطی، چنین با

 مقاصد کننده منعکس است، نموده انتخاب عامل برای که

 هایمدل از یکی مثال برای د.ـباش تحقیق یـمفهوم و تئوری

 از پیشگیرانه رفتارهای مطالعه جهت تداشـبه آموزش متداول

 است، ( Health Belief Model) بهداشتی اعتقاد الگوی ایدز،

 این از استفاده در کنید فرض .(24)دارد اصلی سازه پنج که

 درک موانع» عنوان تحت توانستندمی که هاییعامل ،مدل

 با بگیرند، قرار عامل یک تحت (Perceived barriers) «شده

 5 شماره عامل مثال مجزا عامل دو در اکتشافی عاملی لـتحلی

 قرارگیرند گویه چهار با 6 ارهـشم لـعام و گویه سه با

 و مجزا نام دو انتخاب است ممکن حالت این در .(4 )جدول

 تحقیق در هاستفاد مورد نظری چارچوب با مرتبط حالدرعین

 آموزشی( شده درک موانع و فردی شده درک موانع مثال)

 مفهوم گرفتن نظر در اب تواندمی اریذنامگ چنین باشد. مناسب

 قرار عامل یک در که هاییگویه از مجموعه یک محتوای و

 بنابراین شود. انجام متخصصین نظر به توجه با نیز و اندگرفته

 به هاعامل نامگذاری و انتخاب خصوص در گیریتصمیم

 مطلق صورت به نباید و است وابسته نیز تحقیق گروه نظرات

-نرم در شود. اقدام عاملی حلیلت از حاصل نتایج براساس و

 مورد در گیریتصمیم جهت هاییگزینه SPSS آماری افزار

 هایبار مقادیر حداقل تعیین و یافته استخراج هایعامل تعداد

 از هرکدام ابـانتخ با که که دارد ودـوج ،قبول قابل عاملی

 یمقایسه و جدید هایخروجی و نتایج ایجاد فرصت ،هاآن

 با تا گیرد،می قرار گرانپژوهش ارـاختی در رـیگهمد با هاآن

 مبانی عاملی، تحلیل روش از حاصل ایجـنت تمامی بندیجمع

 ،تحقیق تیم سالیق و اربـتج و مشابه اتـمطالع نظری،

 بعدی مهم محدودیت .شود اتخاذ هاگیریتصمیم بهترین

 مدیریت به ملزم محقق که است این اکتشافی، عاملی تحلیل

 یک در هاهـنمون از بزرگ مـحج یک از استفاده با مطالعه

 هاعامل یـپایای از انـاطمین کسب جهت زمان، از معین لحظه

 .(10)باشدمی
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 ماتریس( ابزار کنندگی گوییپیش توان و ستخراجیا هایعامل واریانس تجمعی و لک مقادیر ارزیابی هتج اکتشافی املیع تحلیل مپنج خروجی :4 جدول

 (20 ) )فردی میان ارتباطی ایه مهارت سنجش ابزار فیاکتشا عامل حلیلت در جزاءا شدۀ چرخیده

 اجزاء

 یا گویه ها

 ماتریس چرخیده شدۀ اجزاء

2عامل 1عامل  3عامل  4عامل  5عامل  6عامل  7عامل   

 1مهارت ارتباط عمومی  

 2مهارت ارتباط عمومی  

 3مهارت ارتباط عمومی  

 4مهارت ارتباط عمومی  

 5مهارت ارتباط عمومی  

 6مهارت ارتباط عمومی  

 1مهارت سخن گفتن 

 2مهارت سخن گفتن 

 3مهارت سخن گفتن 

 4مهارت سخن گفتن 

 1مهارت گوش دادن 

 2ش دادن مهارت گو

 3مهارت گوش دادن 

 4مهارت گوش دادن 

 1 مهارت تفسیر و شفاف سازی

 2مهارت تفسیر و شفاف سازی 

 3مهارت تفسیر و شفاف سازی 

 4مهارت تفسیر و شفاف سازی 

 1ال کردن ومهارت س

 2ال کردن ومهارت س

 3ال کردن ومهارت س

 4ل کردن وامهارت س

 1مهارت بازخورد 

 2مهارت بازخورد 

 3بازخورد  مهارت

 4مهارت بازخورد 

 1مهارت تشویق مخاطب 

 2مهارت تشویق مخاطب 

 3مهارت تشویق مخاطب 

 4مهارت تشویق مخاطب 

801/0 

765/0 

724/0 

765/0 

592/0 

576/0 

303/0 

233/0 

270/0 

113/0 

265/0 

040/0 

078/0 

067/0- 

130/0 

091/0 

161/0- 

102/0 

186/0 

307/0 

093/0 

109/0 

195/0 

158/0 

078/0- 

018/0 

134/0 

201/0 

225/0 

342/0 

064/0- 

254/0 

064/0- 

090/0 

118/0 

322/0 

390/0 

173/0 

166/0 

136/0 

704/0 

738/0 

637/0 

766/0 

219/0 

295/0 

101/0- 

183/0 

288/0 

239/0 

078/0 

196/0 

204/0 

202/0 

133/0- 

008/0 

045/0 

111/0- 

256/0 

476/0 

047/0 

048/0 

043/0- 

051/0 

061/0 

101/0 

201/0 

181/0 

329/0 

134/0 

245/0 

146/0 

314/0 

111/0 

631/0 

678/0 

769/0 

716/0 

056/0 

083/0 

117/0 

184/0 

174/0 

218/0 

033/0- 

096/0- 

195/0 

274/0 

073/0 

210/0 

229/0 

088/0 

250/0 

090/0 

275/0 

174/0 

508/0 

793/0 

739/0 

787/0 

040/0 

270/0 

279/0 

123/0 

120/0 

186/0 

133/0 

228/0 

085/0 

103/0 

089/0 

011/0- 

131/0- 

056/0- 

089/0 

268/0 

214/0 

087/0 

144/0 

034/0 

007/0 

175/0 

051/0 

001/0 

147/0 

222/0 

094/0 

119/0 

055/0 

111/0- 

088/0 

136/0 

111/0- 

112/0 

039/0 

162/0 

139/0 

051/0- 

270/0 

104/0 

178/0 

268/0 

734/0 

722/0 

717/0 

673/0 

107/0 

082/0 

030/0- 

106/0 

018/0- 

180/0 

338/0 

112/0 

199/0 

364/0 

209/0 

202/0 

053/0 

018/0 

100/0 

220/0 

037/0 

013/0- 

014/0 

072/0 

164/0 

150/0 

136/0 

074/0 

010/0 

060/0 

037/0- 

142/0- 

243/0 

188/0 

485/0 

761/0 

817/0 

589/0 

156/0 

089/0 

269/0 

106/0 

029/0 

200/0- 

115/0- 

111/0 

045/0 

143/0 

029/0 

123/0 

225/0 

176/0 

321/0 

012/0 

202/0 

050/0- 

485/0 

782/0 

836/0 

729/0 

086/0- 

157/0 

339/0 

156/0 

155/0- 

218/0 

006/0 

014/0- 
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 گیرینتیجه

 سنجش هایمقیاس و ابزارها بکارگیری گسترش با امروزه   

 با مرتبط باورهای و نگرش مانند انتزاعی متغیرهای و مفاهیم

 مداخالت روانشناختی پیامدهای یارزیاب ضروت و سالمت

 مبحث به توجه ضرورت آموزشی، و ایمشاوره و بالینی

 و مهم موضوع یک به تبدیل گرانپژوهش برای ابزار روایی

 که تحقیقاتی از مهمی بخش حاضردرحال است. شده حیاتی

 و آموزشی اجتماعی، -روانشناسی علوم مختلف هایشاخه در

 اهداف با که سالمت، علوم با مرتبط مختلف های گرایش

 نیازمند د،نشومی انجام ایمداخله یا و تحلیلی توصیفی،

 محققین نتیجه در د.نباشمی ساخته محقق ابزارهای از استفاده

 نتایج نشر امکان شدن فراهم و معتبر نتایج به دستیابی جهت

 ارزیابی جهت مناسب هایروش از هستند عالقمند تحقیق،

 چنین مینات عدم که چرا نمایند، استفاد تحقیق ابزارهای اعتبار

 هدر به منجر است ممکن تحقیق، ابزار در مهمی خصوصیت

 از یکی شود. تحقیق به یافتهتخصیص منابع و هاتالش رفتن

 است سازه روایی گیری،اندازه ابزارهای روایی انواع ترینممه

  آن، ارزیابی هایروش ترینمتداول و معتبرترین از یکی و

 

 و مراحل شد تالش مطالعه این در که باشدمی عاملی تحلیل

 افزار نرم از استفاده با و گام به گام صورت به آن هایروش

 روش این با قرارگیرد. توصیف و بحث مورد SPSS آماری

 لیست از نامناسب هایگویه حذف با بود خواهد قادر محقق

 و نماید داماق آن نمودن ترخالصه به نسبت شده، طراحی ابزار

 بینیپیش توان از که را هاییعامل یا هاسازه حال،درعین

 نماید. شناسایی هستند، برخوردار مطالعه مورد متغیر مناسب

 شناسیروش در پایه مباحث گونهاینبه توجه رودمی انتظار

-ازبیش پژوهشی، هایحوزه سایر و پزشکی علوم تحقیقات

 که چرا قرارگیرد، دگاننویسن و گرانپژوهش نظر مد پیش

 ایندفر بر گذارثیرات ضوابط و معیارها ترینمهم از یکی امروزه

 مجالت در پژوهشی، هاییافته پذیرش عدم یا و پذیرش

 ییهارا و مینات چگونگی و کیفیت خارجی، و داخلی معتبر

 و سنجش ابزارهای پایایی و روایی ارزیابی با مرتبط مستندات

 در بحث اگرچه باشد.می تحقیق در ستفادها مورد گیریاندازه

 بیشتری تفصیل و طول با توانستمی روش این جزئیات هبار

 مورد درآمد، تحریر یهرشت به آنچه امیداست ولی شود، هیارا

 قرارگیرد. گرانپژوهش استفاده
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