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به نام خدا
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معتبر می توان از روش تحلیل عاملی( ابزار)برای تهیه یک پرسشنامه 

.برای غربال آیتم ها و انتخاب آیتم های اصلی استفاده نمود

Exploratory factor analysis
=

Data reduction



مشخصا تحلیل عاملی فنی است که می توان از آن برای شناسایی ساختار زیر
بنایی گروهی از متغیرهای به هم مرتبط  استفاده کرد



در فاکتورآنالیز بهتر است که با تعداد کمتری از آیتم ها وارد عمل شویم
(parsimony ) (علمیجوییصرفه ) 



تحلیل عاملی مطالعه یک مجموعه از متغیرها و کشف زیر مجموعه هایی از 
ا متغیرهای این زیر مجموعه ها ب. متغیرهاست که نسبتا مستقل از هم می باشند

. هم همبستگی داشته و به عنوان فاکتور با هم ترکیب می شوند



(  متغیر قابل مشاهده)در تحلیل عاملی اکتشافی پژوهشگر تعداد زیادی گویه 
عامل، )گردآوری کرده است و حال می خواهد این گویه ها را در قالب چندین بعد 

. مشابه دسته بندی کند( فاکتور
شامل مجموعه گویه هائی خواهد بود که باهم همبستگی ( بعد، فاکتور)هر عامل 

. باالئی داشته و با سایر ابعاد همبستگی پائین دارند



بنای زیر . موجود در داده های چند متغیره استساختارهدف اصلی تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی 
.  فاکتور آنالیز بر اساس همبستگی بین آیتم هاست

. یکسانی هستند( بعد، فاکتور)با هم دارند تحت تاثیر عامل های  همبستگی باالیی لذا متغیرهایی که 

( مکنون) عامل ها یا متغیر های پنهان تحلیل عاملی اکتشافی تکنیکی آماری است که برای برآورد 

.به کار می رودکاهش تعداد زیادی متغیر و همچنین 

به . مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرها را کشف کنیمساختار زیربنایی در این تحلیل درصددیم تا 

ندارد و سعی می کند تا از بارهای عاملی برای تئوری اولیه ای عبارتی محقق در این روش هیچ 

.کشف داده ها استفاده کند

.جهت امتیاز دهی آیتم ها و تفسیر نتایج ضروری می باشدابعاد در هر پرسشنامه ای مشخص نمودن 

.کاربرد داردفاز تولید ابزار جدید معموال تحلیل عاملی اکتشافی در 



:اصلی تحلیل عاملی اکتشافیاهداف 

تعیین تعداد عامل های مشترک که بر مجموعه ای از متغیر ها تاثیر می گذارند-
تعیین شدت رابطه بین هر عامل و هر متغیر مشاهده شونده-
تلخیص و کاهش تعداد زیادی از متغیرها به تعداد کوچک تری از عامل ها با هدف مدل سازی-
شناسایی ماهیت سازه های زیر بنایی مجموعه ای از متغیرها در یک حوزه مفهومی مشخص-
تعیین اینکه کدام مجموعه از متغیرهای یک پرسشنامه با همدیگر ارتباط دارند-



: بررسی عامل پذیر بودن سواالت و ارزیابی کفایت نمونه

«  آزمون بارتلت»و « شاخص کفایت نمونه گیری »بر پایه دو آزمون اختصاصی 

. ارزیابی خواهد شد

9



دو روش سنجش . استشده نمونه توصیه 15تا 5حجم نمونه در روش تحلیل عاملی برای هر متغیر 

:تناسب حجم نمونه جهت تحلیل عباتند از

.قرار دارددر دامنه صفر و یک کهنمونه گیری کفایت شاخص-1

داده های مورد نظر برای تحلیل باشد، نزدیک به یک اولكین -مایر-كایزراگر مقدار شاخص 

در صورتیکه این شاخص کمتر از نیم باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب . عاملی مناسب هستند

باشد می توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی 0.69تا 0.5نخواهد بود و اگر مقدار آن بین 

. پرداخت

همبستگی های موجود در بین ، در این صورت باشد0.7آن بزرگ تر از مقدار ایده آل است که 

. داده ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود

که پایه هایی همبستگیماتریس سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن داده ها مبنی بر اینکه از 

در آزمون . از آزمون بارتلت استفاده می شودبرابر صفر نیست تحلیل قرار می گیرد در جامعه 

به این صورت تعریف می شود که ارتباط مناسب میان ساختار داده ها وجود فرض صفر بارتلت 

ساختار داده ها برای تحلیل عاملی باشد 0.05اگر سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از .ندارد
اکتشافی مناسب است
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(اولکین -مایر-کایزرشاخص ) KMO داده ها جهت تحلیل عاملی مناسبند-1

فرض ) ارتباطی بین ساختار داده ها وجود ندارد : فرض صفر/بارتلت تست -2
(صفر رد شد، یعنی پرسشنامه بعد پذیر است

•



:جهت تعیین تعداد ابعاد پرسشنامه از 
ایین نمودار و سپس یک بعد باالتر و پمحل زانو پیدا کردن )(Scree plot)سنگ ریزهنمودار -
تر

(ارزش ویژه باالی یک)(Eigenvalue)کرایتریا معیارکایزر -

(Communality% )40تبیین شده تجمعی باالی واریانس -

مقایسه مقادیر ویژه بدست آمده از عوامل مربوط ) )(parallel Analysisموازی تحلیل -
.استفاده خواهد شد( نمونه۱۰به تحقیق اصلی با عوامل استخراج شده به طور تصادفی از 



(ارزش ویژه باالی یک)کایزر کرایتریا 
درصد40واریانس تبیین شده تجمعی باالی 







Parallel analysis

مقدار ویژه بدست آمده از عوامل مربوط به تحقیق اصلی با عوامل  استخراج شده به 
مونت کارلوطور تصادفی از ده نمونه اصلی توسط نرم افزار 

1 8/49 1/51

2 2/14 1/42

3 1.78 1/35

4 1.58 1.30

5 1.33 1/25

6 0.93 1/26









:تعیین روش استخراج عوامل

:که مهم ترین آنها عبارتند ازبرای استخراج عوامل وجود داردروش های مختلفی 

-۱ Principal Component Analysis (PCA) ( تجزیه مولفه های اصلی) 
جهت استخراج عوامل( مشترک، خطا و خاص)استفاده از سه واریانس 

2- Principal Axis Factoring( PAF)/Common Factor Analysis ( CoFA)

. جهت استخراج عوامل استفاده می کندواریانس مشترک صرفا از 
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روش چرخش

. چرخش باعث می شود که ما بتوانیم  فاکتورها را تفسیر کنیم که چه هستند
. چرخش باعث می شود بارهای عاملی به صفر و یک نزدیک شوند

نقطه برش در چرخش نیم در نظر گرفته می شودمعموال 
.بارعاملی زیر نیم داشت پس از چرخش حذف می شوداگر آیتمی 

ن استفاده می شود که در این بیاوبلیکفاکتورها به هم همبستگی دارند از چرخش مایل یا وقتی 
.از همه بهتر استاوبلیمین

ود استفاده می شمتعامد یا ارتوگونال در مقابل وقتی بین فاکتورها همپوشانی کم باشد از چرخش 
.کارآمد ترین استواریماکس که در این بین روش 



Factor loading  عاملیبار:

ن که هر چه بیشتر باشد احتمال آنکه آ( عامل، بعد) یعنی ضریب همبستگی بین عامل و متغیر 
. عامل زیربنای آن متغیر باشد بیشتر است

0.3آیتم های دارای بار عاملی بیشتر از  . داشت، حذف می گردد0.3اگر آیتمی بار عاملی کمتر از 
حذف (. کاسمین)بار شد حذف می گردد 0.3اگر آیتمی روی دو بعد بیشتر از . حفظ می گردند

. آیتم باید به صورت تک به تک صورت گیرد



و روی ابعاد دیگر نیم به  باالست وقتی یک آیتم روی یک بعد دارای بار عاملی 
.هر بعد حداقل باید دارای سه آیتم باشد. باید حفظ گردد0.3زیر 



ایده آل این است که آیتم های مربوط به یک بعد، به شدت در آن بعد بار شوند و 
.در مقابل روی فاکتورهای دیگر با بار عاملی ضعیف بار شوند



Eigenvalue مقدار ویژه:

اندازه ای است که مشخص می کند که چه میزان از واریانس کل داده ها  
مجموع مربع های بارهای عاملی نشان دهنده ) بوسیله یک عامل تبیین می شود 

(کل مقدار واریانسی که توسط یک عامل یا بعد تبیین می گردد



: اشتراک 
communality

اندازه ای است که مشخص می کند چه میزان از واریانس داده ها بوسیله یک 
مجموع مربع های بارهای عاملی تبیین شده ) متغیر مشخص تبیین می شود 

(توسط یک متغیر یا  یک آیتم





















SPSS



مرحله ششم

: تحلیل عاملی تأییدی: ب
میزان برازش ساختار عاملی مفروض با داده های از انجام تحلیل عاملی اکتشافی به منظور ارزیابی بعد 

، بررسی مدل اندازه گیری از طریق تحلیل عاملی تائیدی طی پنج گام عمومی مدل معادالت ساختاری انجام تجربی
تنی بطور خالصه در این تحلیل ابتدا نشانگرها و نیکویی برازش مدل را ارزیابی کرده و با اعمال تغییرات مب. می شود

.بر پیشینه پژوهش در مدل سعی در بهبود برازش مدل داریم
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از شاخص های برازش مورد توجه در طی تحلیل عاملی تأییدی عبارت از برخی 

Goodness of fit index (GFI):شاخص نیکویی برازش-•

ر و یک می دامنه تغییرات آن بین صف. شاخص برابر با نسبت مجموع مجذورات تفاوت ها به واریانس های مشاهده شده استاین 
را برای آن ۰.95برخی از پژوهشگران نقطه برش (. 82)نزدیک تر به یک باشد برازندگی مدل بهتر است آنباشد و هرچه مقدار

(.78)باشد مدل مورد نظر پذیرفته شود 0.9برابر یا بزرگتر از برپایه ی قرارداد اگر مقدارآن .پیشنهاد کرده اند

Adjusted Goodness Of Fit Index (AGFI):شاخص خوبی برازندگی تعدیل یافته-•

مجذورات به این مشخصه معادل با کاربرد میانگین. مقدار تعدیل یافته شاخص خوبی برازندگی برای درجه آزادی می باشدهمان 
ز بزرگ تر امطلوب آن نیز باید مقدار . است( شاخص خوبی برازندگی منهای یک)جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج 

.باشد0.9

Root Mean Square Error of Appro:ریشه میانگین مربعات خطای برآورد-• (RMSEA)

.برای این شاخص هستندکوچکتر یا0/08مدل های قابل قبول دارای مقدار . بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد

Normative fit index (NFI):شاخص برازش هنجاری-•

.قبول و نشانه برازندگی مدل استقابل 0/9باالی برای مقادیر  . بونتهم نامیده می شود-بنتلرشاخص 
Comparative fit index (CFI):شاخص برازش تطبیقی-•

را نشان می برازش بسیار خوبنزدیک به یک مقدار . شاخص بر مبنای همبستگی بین متغیرهای حاضر در مدل قرار دارداین 
(.باالتریا ۰/95نزدیک )دهد 

χ2/df:کای اسکوئر بهنجار یا نسبی-• 2

را برای این شاخص قابل قبول 3تا 2بین اغلب مقادیر . تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه می شوداز 
(.8۱)می دانند  38
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خسته نباشید



NEW





بعدی و 5درصد تبیین واریانس، 64/8آیتمی،28ابزار 
(مونت کارلو)مورد تائید تحلیل موازی 



درصد تبیین 38/8آیتمی، 13، (فعالیت)فیزیکی . بعد یک

واریانس

درصد7/7آیتمی، 3-سالمت کلی. بعد دو

درصد6/9(آیتمی6)نشانه ها . بعد سه

درصد6/3،(آیتمی3)شناختی . بعد چهار
درصد4/9، (آیتمی3)روان . بعد پنج








