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مقدمه
روایی مفههمی است کر آیتمهای م،رف هر آزمه ،و یا هم،ستگی بین یك آزمه ،و برخی
اندازههای خارج از آ ،آزمه ،را بررسی میکند و برصهرت هم،ستگی نمرات میاهدهشنده
یك آزمه ،با نمرات واق،ی ت،ریف میشهی .روشهای مختلفی برای بررسی رواینی ولنهی
یاری کر شامل روایی محتها ،1روایی م،تنی بر م،یار 2و روایی سنازه 1اسنت .رواینی سنازه بنر
استنتاج یرباره متییرهای پنها ،یك مجمه ر یایه میپنریازی و تحلینل ناملی ابنهاری مهنم
برای بررسی روایی سازه است )نهنالی . 1333 ،4تحلینل ناملی منیتهانند بنرطنهر گسنتریه
بر نها ،یك مجمه ر از روشهای آماری چنند متیینره بنرای کناهش یایههنا و بنرای فهنم
متییرهای اندازهگیری شده بروسیلر ت،یین ت،دای و ماهیت امنلهنا بنر کنار روی )فابریگنار،5
وگنر ،6مك کاله  3و استراها . 1333 ،3،تحلیل امل اکتینافی بنر ین،نال محاسن،ر بیینترین
واریانس یر یك مجمه ر متییرهای میاهدهشده با کمترین متییرهای پنهنا ،،مؤلفنرهنا و ینا
املهای میترک است و برطهر ویژه برای تهس،ر مقیا ،یا وقتنی پاینر نظنری کمنی بنرای
ت،دای و الگهی املهای میترک ولهی یاری ،مناسنب اسنت )هنارلی 3و ییگنرا1333 ،،
بنابراین ،یکی از اصلیترین تصنمیمات روششنناختی بنرای محققنا ،یر اسنتفایه از تحلینل
امل اکتیافی ت،یین ت،دای املهایی است کر باید استخراج شهند.
تصمیمگیری رالع بر ت،دای املهای یك ابهار بر یالیل مختلف یارای اهمینت اسنت:
 -1تصمیم یرباره حفم امل از سایر تصنمیمات مثنل انتخنا روش تحلینل ناملی و ننهع
چرخش مهمتر است  -2تحلیل امل اکتیافی نیاز بر ایجای صرفرلهیی مت،ایل 11یاری .این
1.content validity
2. criterion-related validity
3. construct validity
4. Nunnally
5. Fabrigar
6. Wegener
7. MacCallum
8. Strahan
9. Hurley
10. balance parsimony
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امر بر هم،ستگیهای زیربنایی 1کر منجر بر تهانایی تمیه میا ،هامل اصلی و فر ی میشنهی،
بستگی یاری  - 1بر اسا ،شهاهد مفههمی و تجربی ،ت،دای زیای یا ت،دای کم املها مهلب
خطاهای اساسی میشهی کر بر نتایج اثر میگذارند )اگرچر استخراج ت،ندای کمتنر امنلهنا
برطهر سنتی بییتر است  ،اما هر یو اشت،اه منجنر بنر تهلیند و تفسنیر الگنهی ناملی ضن،یف
میشهی )بر نقل از هایتن ،2الن 1و اسکارپله. 2114 ،4
استخراج ت،دای کمتر املها کر با ناییده گرفتن املهای ییگنر و ینا ترکینب آنهنا بنا
یکدیگر همراه است ،منجر بر از یست یای ،اطال ات مهمی میشنهی )زویینك 5و ولیسنر،6
 1336کر میتهاند منجر بر میکالتی از ق،یل بارگیری غلط متییرهای اندازهگیری شنده یر
املها شهی .همچنین این خطاها میتهاند ساختار املی صنحیح را من،هم سنازی و منجنر بنر
نتنایج پیچیندهای شننهی کننر تفسننیر را یشنهار منیکننند )فابریگننار 3و ییگننرا 1333 ،،ووی،3
تاتارین 3و گهرساچ . 1336،11استخراج ت،دای بییتر املها نیه میتهاند منجر بنر تأکیند بنر
املهای فر ی یر مقابل املهای اصلی ،ایجای امنلهنایی بنا تنهنا ینك متیینر بنا مینها،
بارگیری باال ،املهایی کر تفسیر آنها سخت اسنت و امنلهنایی کنر تکنرار مجندی آنهنا
غیرمحتمل است ،شهی )زوییك و ویلسر 1336 ،بنابراین استخراج ت،دای کمتر و ینا ت،ندای
بییتر املها تأثیر مهمی بر کاهش و تفسیر اطال ات یاری.
لیرغم اهمیت تصمیمگیری یر مهری ت،ندای امنلهنا ،تنهافقی یر منهری م،ینار مناسنب
انتخا ت،دای املها ولهی نداری و م،یارهای مهلهی برای ارزیابی تصمیم یر منهری ت،ندای
املها نیه منجر بر نتیجر مینابر نمنیشنهند )کناراهر 11و بناکلی 1331 ،1تامسنه ،و یانینل،
1. underlying correlations
2. Hayton
3. Allen
4. Scarpello
5. wick
6. Velicer
7. Fabrigar
8. Wood
9.Tataryn
10. Gorsuch
11. Carraher
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 1336زوییك و ولسر . 1336 ،شهاهدی ولهی یاری کر لیرغم اینکر تحلیل منهازی یکنی از
یقیقترین روشهای ت،یین ت،دای املهای یك ابهار است )مثالً ولسنر و اتینه ،و فناوا2111،
زوییك و ولیسر 1336 ،از این روش بر یلیل ن،هی اطال ات کافی )کتا  ،کارگناه آمهزشنی
و سخت بهی ،الرا کمتر استفایه میشهی )فابریگار و ییگنرا . 1333 ،،لنذا هندف منا یر اینن
مقالر م،رفی مختصر تحلیل مهازی و الرای یك نمهنر از آ ،است.
معیارهای تعیین تعداد عاملهای قابلاستخراج
برطهرکلی ،تحلیل املی باید املها را تا لنایی کنر امنل وارینانس لهئنی و نناچیهی را
ت،یین کند نگر یاری ،روشهای مختلف میخص کری ،ت،دای املها منجنر بنر راهحنلهنای
مختلف میشهی کر یر ایامر برطهر مختصر تهضیح یایه میشهند.
معیار کایزر :یکی از رایجترین روشهای مهریاستفایه م،یار کایهر است کر تهسط کنایهر
یر سال  1361مطرحشده است .یر این روش تنها املهای باارزش ویژه باالتر از یك باقی
خهاهند ماند .پایر نظری و کاربری سایه ارزش ویژه منجر بنر پنذیرش وسنیع آ ،شنده اسنت
ولنی لیننرغم سننایگی ،بسننیاری از نهیسننندگا ،اینن روش را بننرای ت،یننین ت،نندای امننلهننا،
غیریقیق منییاننند .فابریگنار و ییگنرا 1333) ،سنر مینکل یر اسنتفایه از اینن روش بینا،
کریهاند .اول ،این روش مناسب تحلیل مؤلفرهنای اصنلی اسنت و اسنتفایه از آ ،یر تحلینل
امل اکتیافی م،ت،ر نیست ،یو  ،این روش میتهاند منجر بر تصمیمات قراریایی شهی .مثالً
املهای باارزش ویژه  1/11بر نها ،امل اصلی و یا املهای باارزش ویژه  1/33بر نها،
امل ناچیه یر نظر گرفتر میشهند .سه  ،یر مطال،ات ش،یرسنازی مختلنف بنا تحلینل امنل
اکتیافی و تحلیل مؤلفرهای اصلی این روش نیا ،یایه کر تمایل بر بیش برآوری املهنا و
یر برخی مهاری برآوری کمتر املها یاری )بر نقل از لدسما 2و منهر . 2113 ،1قنانه ،ارزش
ویژه پیش گهیده 4استفایهشده یربسترهای آماری رایج مثل  SPSSو  SASاست.
1. Buckley
2. Ledesma
3. Mora
4. default

109

تحلیل موازی :روشی برای تعیین تعداد عامل ها

آزمون اسکری کتل :روش رایج ییگر برای ت،یین هامل بناقیماننده آزمنه ،اسنکری کتنل

1

است کر نمهیار ارزشهای ویژه را برای لداسازی بر کار میبری .منطق این آزمه ،اینن اسنت
کر ت،دایی امل اصلی کر بییترین واریانس را محاس،ر میکنند ،یر قسمت شیبیار صنخره

2

قرار یارند و املهای فر ی کر واریانس کمتنری را محاسن،ر منیکننند یر قسنمت کنم منق
صخره قرار میگیرند .م،ینار اسنتخراج امنلهنا ،نقطنر شکسنتگی یر نمنهیار اسنت )کتنل 1و
لاسپرز . 1363 ،4میکل آزمه ،اسکری ینی بهی ،و ابها آ ،برویژه وقتنی نقطنر شکسنتگی
واضح نیست یا بیش از یك نقطر شکسنتگی ولنهی یاری ،اسنت .شکسنتگیهنای قط،نی یر
نمهنرهای کهچك وقتی نس،ت متییرها بر املهنا کمتنر اسنت بنراحتمنال کمتنری آشنکار
میشهند .ینی بهی ،و ابها مهلهی یر این روش برویژه با ساختارهای املی پیچیده ممکن
است منجر بر پایین بهی ،تهافق ارزیابا 5،شهی .هرچند مطال،نات زینایی یر منهری ا ت،نارات
تهافق ارزیابا ،نتایج آزمنه ،اسنکری را رضنایتبخنش گنهارش کنریهانند )مثنل ،.کلینف،
 1331تاکر ،6کهپمن 3و لین 1363،زویینك و ولیسنر 1332 ،بنر نقنل از هنایتن و ییگنرا،
. 2114
روش جزئی حداقل میانگین) :(MAPروش لهئی حداقل میانگین 3ارائرشده تهسنط ولیسنر
) 1336بر بررسی یك مجمه ر ماتریس هم،ستگی لهئی میپریازی .یر گنا اول ،اولنین مؤلفنر
اصلی ،از هم،ستگی بین متییرها و ضریب متهسط مجنذور شنده 3حاصنل از مناتریس هم،سنتگی
لهئی استخراج میشهی .یر گا یو  ،اولین و یومین مؤلفر اصلی از ماتریس هم،سنتگی اصنلی و
هم،ستگی لهئی متهسط مجذور شده بر یست میآیند و این گا ها ایامر مییابد تا لنایی کنر

1. Cattells scree test
2. cliff
3.Cattell
4. Jaspers
5. interrater reliabilities
6. Tucker
7. Koopman
)8. Minimum average partial method(MAP
9. Average squared coefficient
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بر کمترین مقدار هم،ستگی لهئی متهسط مجنذور شنده برسنیم .سنپس متهسنط هم،سنتگی
لهئی حاصل از این گا ها مرتب میشهی و ت،دای مؤلفرها ) املها بروسیلة ت،دای گا هنای
تحلیل میخص میشهی )کهرنر. 2111 ،
تحلیل موازی :تحلیل مهازی تکنیکی برای ت،ینین ت،ندای امنلهنای بناقیماننده یر تحلینل
املی است کر تهسط ههر 1365) ،ارائرشده است .هنهر ،اینن روش را بنر ننها ،روشنی
لایگهین برای اصالح میکالت روش نمنهیار اسنکری کتنل مطنرح کنریه اسنت .تحلینل
مهازی تالش میکند تا بر محدوییتهای م،یار کایهر ی،نی بیش بنرآوری نظنم مناتریس بنر
لت خطای نمهنرگیر ی غل،ر کند .م،یار کنایهر م،تننی بنر ینك مناتریس هم،سنتگی لام،نر
فرض شده است و فقط یر منهاریی کن ر حجنم نمهننر بنر آ ،نهیینك اسنت مناسنب اسنت
)گلهرفیلد . 1335 ،1یر یك ماتریس لام،ر ،ارزش ویژه برای متییرهای تصایفی یا یوبنریو
ناهم،ستر ،2مساوی  1است اما یر یك نمهنر محدوی ،خطای نمهنرگینری و تنهرش حنداقل
مرب،ات منجر میشهی کر ارزش ویژه بهرگتر از  1و یا کمتر از یك بر یسنت آیند )هنهر،،
 . 1365این بدین م،ناست کر برای نمهنرهای محدوی ،برخی هامل باارزش وینژه بناالتر از
 1ممکن اسنت بنر ننها ،نتیجنر خطنای نمهننرگینری ر یهند .تحلینل منهازی اثنر خطنای
نمهنرگیری را ت،دیل و بنابراین برخالف م،یار کایهر کر م،تننی بنر لام،نر اسنت ،م،تننی بنر
نمهنر است )زوییك و ولیسر. 1336 ،
منطق تحلیل مهازی این است کر املهای غیر بدیهی از یایههای واق،ی با یك ساختار
املی م،ت،ر باید ارزش ویژه باالتر از املهای مهازی میتق شنده از یایههنای تصنایفی بنا
ت،دای مساوی حجم نمهنر و ت،دای متییرهای مساوی یاشتر باشند )فنهری 1و ییگنرا1336 ،،
التن اسچاللر 1333 ،4بنابراین تحلیل منهازی ت،ندایی مناتریس هم،سنتگی از متییرهنای
تصایفی م،تنی بر حجم نمهنر و ت،دای متییرهای یکسنا ،یر یایههنای واق،نی اسنت .یر اینن
1. Glorfeld
2. mutually uncorrelated
3. Ford
4. Lautenschlager
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روش متهسننط ارزشهننای ویننژه از منناتریسهننای هم،سننتگی تصننایفی بنناارزشهننای ویننژه از
ماتریس هم،ستگی یایههای واق،ی مقایسر میشهند .براینترتیب ارزش وینژه میناهدهشنده بنا
یومین ارزش ویژه تصایفی مقایسر میشهی و الیآخنر .امنلهنای متنناظر بناارزشهنای وینژه
واق،ی کر بهرگتنر از مینانگین )صندک  35ارزشهنای وینژه تصنایفی منهازی 1هسنتند بایند
استخراج شهند و ارزشهای ویژه واق،ی کمتر یا مساوی با متهسنط ارزشهنای وینژه تصنایفی
مهازی بر نها ،خطای نمهنرگیری یر نظر گرفتر منیشنهند )گلهرفیلند 1335 ،هنهر1365 ،،
زوییك و ولیسر 1336 ،هایتن و ییگرا. 2114 ،،
ارزیابی دقت معیارهای استخراج عامل
مطال،ات زیایی یقت م،یارهای مختلف ت،یین ت،دای املهای قابلاستخراج را بنا یایههنای
ش،یرسازیشده )مثل هامفریه و مهنتانلی 1335،لین 1363 ،زوییك و ولیسر 1336،و ت،دای
کمی از این تحقیقات بنا یایههنای واق،نی )مثنل لنی و کنامری 1333 ،2رول 1و روکلنین،4
 ،1333بر نقل از هایتن و ییگرا 2114 ،،بررسی کریهاند .ت،ندایی از مطال،نات نینا ،یایه
کر نقش م،یار کایهر غیریقیق اسنت و تماینل یاری امنلهنای بیینتری را حفنم کنند .لنین
) 1363اث،ات کری کر کایهر بر بیش برآوری ت،دای صحیح املها تا  66یر صد میپریازی.
زوییك و ولیسر ) 1336یر یك مقایسر لامع از نقش م،یار کایهر ،آزمه ،بارتلت ،آزمنه،
اسکری ،روش لهئی حداقل میانگین) (MAPو تحلیل منهازی ،نتیجنر گرفتنند کنر م،ینار
کایهر فقط یر  22یر صد منهاری صنحیح اسنت )گلهرفیلند . 1335 ،یافتنرهنای فابریگنار و
ییگرا 1333) ،حاکی از غیریقیق بهی ،م،یار کایهر یر پژوهشهای انجا شده است.
میکل آزمه ،اسکری ینیت و ابها آ ،است اگرچر این روش یر منهاق،ی کنر هامنل
برطهر تجربی لدا و غیرم،هم باشند بهتر مل میکند )فابریگار و ییگرا . 1333 ،،زویینك
و ولیسر ) 1336یر مقایسر میا ،آزمه ،اسکری و م،ینار کنایهر بنر اینن نتیجنر رسنیدند کنر
1. parallel average random eigenvalues
2. Comrey
3. Revelle
4. Rocklin
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آزمه ،اسکری بهتر از کایهر مل میکند اگرچر فقط یر  53یر صد مهاری صحیح بنهیه و
یر بییتر مهاری ت،دای املها را بییتر برآوری کریه است.
تحقیقات کمتری یقت روشهای ییگر را ارزیابی کریهاند .هامفریه و مهنتنانلی )1335
تحلیل منهازی را بنا روش حنداکثر احتمنال مقایسنر کرینند و یریافتنند کنر روش حنداکثر
احتمال بر حفم املها بییترتمایل یاری .همچنین ،آزمه،هنای حنداکثر احتمنال بنرشندت
تحت تأثیر حجم نمهنر هسنتند و بنا افنهایش حجنم نمهننر یقنت اینن آزمنه ،کنم منیشنهی
)فابریگار و ییگرا . 1333 ،،زوییك و ولیسر ) 1336یریافتند کر آزمه ،بارتلت یر  11یر
صد مهاری صحیح است و تمایل بر بیش برآوری یاری برویژه وقتی حجم نمهنر افنهایش پیندا
میکند .یر مطال،ر آنها روش تحلینل منهازی یقینقتنرین روش بنهی و ب،ندازآ ،روش منپ
بر نها ،یومین روش یقیق م،رفی شد.
تحلیننل مننهازی بننر الننرای یقی نقتننر یر نگهننداری امننلهننا م نیپننریازی )فابریگننار و
ییگرا . 1333،،سیلهرستین ) 1333یر مقایسر تحلیل مهازی و کایهر بر این نتیجر رسید کر
تحلیل مهازی یقیقتر است ،اگرچر یر مهاق،ی کنر غیریقینق اسنت تماینل بنر بنیش بنرآوری
املها یاری .هامفریه و مهنتانلی ) 1335یر مقایسر تحلیل مهازی و حداکثر احتمال بر اینن
نتیجر رسیدند کر تحلیل مهازی یقیقتر و یر اغلب مهاقنع صنحیح اسنت .زویینك و ولیسنر
) 1336یر مقایسر خهی بر این نتیجر رسیدند کر تحلیل مهازی یقینقتنر از پننج روش ییگنر
بهیه و یر  32یر صد مهاری صحیح میباشد .ایته 1،و ولیسر و فناوا 1333) 2نینه یر مقایسنر
روش تحلیل مهازی ،مپ و م،یار کایهر بر این نتیجر رسیدند کر تحلینل منهازی یقینقتنرین
روش و کننایهر غیریقینقتننرین روش اسننت )بننر نقننل از هننایتن و ییگننرا . 2114 ،،ولیسننر و
ییگرا 2111) ،یر مقایسر روشها ازنظر منطق ،سنههلت النرا و یقنت ،روشهنای تحلینل
مهازی و مپ) (MAPرا تهصیر کریهاند و استفایه از آزمه ،اسکری را نیه بنر ننها ،ینك
روش همراه با روشهای ییگر )نر برتنهایی پیینهای میکنند.
1. Eaton
2. Fava
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استفاده از تحلیل موازی در مقاالت منتشرشده
فهری و ییگرا 1336) ،با ارزیابی مجنالت روا،شناسنی کناربریی ،1رفتارهنای سنازمانی و
فرایننندهای تصننمیمگی نری انسننا 2،و روا،شناسننی کارکنننا 1،یر یوره زمننانی 1334-1335
یریافتند کر  152مقالر از تحلیل امل اکتینافی اسنتفایه کنریهانند .راینجتنرین م،ینار بنرای
استخراج املها یر این مجالت م،یار کایهر ) %21/3و بیینترین کناربری آ ،یر سنالهنای
) 1331-1334یر مقایسر با سالهای  1335-1333بهیه است کر حاکی از افهایش اسنتفایه
این روش است .آزمنه ،اسنکری ) %11/2و ترکی،نی از روشهنا ) %11/3یر سنایر منهاری
استفایهشده اسنت .یر اینن مطال،نر از کناربری تحلینل منهازی گهارشنی ارائنر نینده اسنت.
الوهبراین یر بیش از  %11مهاری تحلیلها یر میخص کری ،قهانین نگهداری ت،دای امنل
نامهفق بهیند.
فابریگار و ییگرا 1333) ،نیه با مرور مجنالت روا،شناسنی کناربریی 4و روا،شناسنی
التما ی و شخصیت 5یر طی سنالهنای  1331-1335یریافتنند کنر یر  53منهری از تحلینل
امل اکتیافی یر مجلر روا،شناسی کاربریی و  153مهری یر مجلر روا،شناسی التما ی و
شخصیت استفایهشده است .نتایج این مطال،ر یر منهری روشهنای ت،ینین ت،ندای امنلهنای
قابننلاسننتخراج میننابر بننا فننهری و ییگننرا 1336) ،بننهی .م،یننار کننایهر رایننجتننرین روش
مهریاستفایه ) %13برای مجلر اولی و  %15/3بنرای یومنی  ،آزمنه ،اسنکری ) %15/5بنرای
اولی و  %15/1برای یومی یر مرت،ر یو و تنها یك تحلیل مهازی یر مجلر یومنی میناهده
شد .یر  %21مهاری ترکی،ی از روشها استفایهشده بهی و یر  %41منهاری روش ت،ینین ت،ندای
املهای قابلاستخراج میخص نیده بهی.
هایتن و ییگرا 2114) ،برمرور یو مجلر مهم مدیریت بنرای سنالهنای  1331-1333ی،ننی

1. Journal of Applied Psychology
2. Organizational Behavior and Human Decision Processes
3. Personnel Psychology
4. Journal of Applied Psychology
5. Journal of Personality and Social Psychology
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انجمن مدیریت 1و مدیریت 2پریاختند .نتنایج اینن پنژوهش نینا ،یای کنر یر  142مقالنر از
تحلیل امل اکتیافی برای بررسی روایی استفایه کریه بهیند کر از این ت،دای 22 ،مقالر ینا
 %15/5مقالرها از ترکیب چندین روش اسنتفایه کنریه بهینند 16 .مقالنر ینا  %25/4از روش
م،یار کایهر و  3مقالر یا  %5.6از روش آزمه ،اسکری استفایهشده بنهی .یر هنیچ مطال،نرای
روش تحلیل مهازی مهریاستفایه قرار نگرفتر بهی .الوهبراین یر بیش از نیمی از مطال،نات،
 35مقالر یا  %52/3مقالرها ،روش استخراج ت،دای املها گهارش نیده بهی.
یر بررسی مقاالت یو مجلر روا،شناسی 1و مجلر له رفتاری 4یر بازه زمانی ،1136-1131
ت،دای  12مقالر یر مجلر روا،شناسی از تحلیل امل اکتیافی استفایه کریه بهیند کر از اینن
ت،دای  1مقالر روش اسکری 1 ،مقالر از روش م،یار کایهر و  5مقالنر از ترکینب روش م،ینار
کایهر و نمهیار اسکری استفایه کریه بهیند و یر  5مقالر ییگر هم روشی برای ت،یین ت،ندای
املها میخص نیده بهی .ت،دای  15مقالر یر مجلر له رفتناری از تحلینل امنل اکتینافی
استفایه کریه بهیند کر از این ت،دای  1مقالر روش اسکری 1 ،مقالر م،یار کایهر و  6مقالنر از
ترکیب روش م،یار کایهر و نمهیار اسکری اسنت .همچننین یر  5مقالنر روش ت،ینین ت،ندای
املهای قابلاستخراج گهارش نیده بهی.
باولهیاین واق،یت کر تحلیل منهازی یر ایبینات روا،سننجی تنا حند زینایی منهری غفلنت
واقعشده است ،میتها ،مهاریی را یافت کر بر بررسی ساختار املی ابهارهنای ننا آشننا بنا
استفایه از همین روش پریاختراند .برو ،،کاپال ،و لیسه 2111) 5،سیاهر افسنریگی بنك

6

را بر استفایه از تحلیل مهازی مهریبررسی قراریایند .هایتن و ییگرا 2114) ،نیه املهنای
زیربنایی پرسینامر رضایت مینرسهتا 3را با استفایه از همین روش استخراج کرینند .آنهنا یر
این تحلیل نیا ،یایند کر تحلیل مهازی میتهاند میکالت مربنهط بنر بنیش بنرآوری ییگنر
1. Academy of Management Journal
2. Journal of Management
3. Journal of Psychology
4. Journal of Behavioral Sciences
5. Brown, Kaplan, & Jason
6. Beck Depression Inventory
7. Minnesota Satisfaction Questionnaire
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روشها را تصحیح کند .اسنتگر 2116) 1نینه بنرای اسنتخراج امنلهنای ابهارهنای هندف
زندگی ،2آزمه ،لهتگیری زندگی ،1آزمه ،حرمت-خهی روزن،رگ 4و مقینا ،رضنایت
از زندگی 5از روش تحلیل مهازی استفایه کری .ابهارهای پرکاربری ییگر از ق،یل پننج امنل
بهرگ شخصیت و پرسیننامر هنهش هیجنانی )روسنه 6و ییگنرا ، 2112 ،،مقینا ،تناسنب
حرفرای نهلها-،والد) 3سایتری ،کرید و زیمر-گم،ك 2112 ،3و پرسینامر ههش هیجانی
خصیصرای) 3ماورویل و سیه 2112 ،11با همین روش مهریبررسی قرارگرفتراند.
هما،طهر کر شهاهد نیا ،مییهد تحلیل منهازی یکنی از یقینقتنرین روشهنای ت،ینین
ت،دای امل است ولی از این روش یر تحقیقات منتیرشده استفایهنیده است .یلیل احتمالی
د استفایه از این روش یر پژوهشهای یاخلی و تا حدوی زیایی پنژوهشهنای خنارلی،
د آشنایی محققا ،با این روش است .لهت تیهیق محققا ،بر استفایه از تحلینل منهازی،
بر نها ،یك روش یقیق ت،یین ت،ندای امنلهنا ،مهاینای آ ،را برشنمرییم و یر اینجنا قصند
یاریم مراحل الرای ملی آ ،را یر قالب مثال ینی تهضیح یهیم.
اجرای تحلیل موازی با استفاده از SPSS
یر این بخش مراحل گا برگا الرای تحلیل مهازی با ارائر مثال واق،ی شرح یایه منیشنهی.
برای الرای تحلیل مهازی روشهای مت،دیی با استفایه از نر افهارهنای اختصاصنی تحلینل
مهازی و نر افهارهای مهمیتر تحلیل آماری ولهی یاری .اگرچر یر حال حاضر یر برنامنر
 SPSSبننرای الننرای تحلیننل مننهازی گهینننرای ت،،یننر نیننده اسننت ،افننرایی بننا اسننتفایه از
 Syntaxنهیسی این امکا ،را فراهم آوریهاند .بر یلیل استفایه همرگیر از نر افنهار SPSS
1. Steger
2. Purpose in Life
3. Life Orientation Test
4. Rosenberg Self-Esteem Test
5. Satisfaction With Life Scale
6. Russo
7. Adolescent-Parent Career Congruence Scale
8. Sawitri, Creed, & Zimmer-Gembeck
9. trait emotional intelligence
10. Mavroveli,&Siu,
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و یستر،پذیر بهی ،آ ،نس،ت بر ییگر نر افهارهای آماری ،ما شیهه النرای تحلینل منهازی
ویژه نر افهار  SPSSرا شنرح منییهنیم .پیهسنت  Syntax 1پییننهایی تامپسنه ،و ینینل
) 1336را نیا ،مییهد کر م،نای تحلیل ما خهاهد بهی.
برطهرکلی برای الرای تحلیل مهازی برمنظهر ت،یین ت،دای واق،ی املها سر مرحلنر ولنهی
یاری .مرحلر اول شامل استخراج یایههای تصایفی از پایگاه یایههای واق،نی بنا اب،نای مینابر
است .منظهر از اب،ای میابر این است کر فایل یایههای استخراجشده بر شیهه تصایفی باید بر
لحاظ ت،دای میاهدات و متییرها یرست میابر یایههای واق،ی باشد .مرحلنر ب،ندی محاسن،ر
میانگین و صندک  35بنرای ارزشهنای وینژه بنریسنتآمنده از یایههنای تصنایفی اسنت.
تصمیمگیری یرباره ت،دای املهای قابلاستخراج از مجمه ر متییر واق،ی نیه مرحلر پاینانی
محسه میشهی .این کار با مقایسر میانگین یا صدک  35ارزشهنای وینژه بنریسنتآمنده
برای هر امل با استفایه از یایههای تصایفی و ارزشهای ویژه املها یر یایههنای واق،نی
صهرت میپذیری.
پیش از الرای تحلیل املی بهتر است لهت تسهیل و تسنریع یر کنار ،فاینل لدیندی
ایجای شهی کر تنها متییرهنای منهری تحلینل را شنامل شنهی .یر اغلنب منهاری فاینل یایههنا،
متییرهای لم،یتشناختی یا متییرهایی مربهط بر ییگر لن،رهای پژوهش را شامل میشهند.
پس از بازنمهی ،فایل طراحیشده ،باید فایل لدید برای النرای  Syntaxایجنای شنهی .بنر
این منظهر مسیر زیر را طی نمایید:
File
New
Syntax
اکنه ،فضای مهری نیاز برای نهشتن  Syntaxآمایه است.
 Syntaxارائرشده یر پیهسنت  1را یر فضنای منهرینظر کپنی کنیند .و مطنابق تهضنیحات
ارائرشده ،بخشهای مختلنف را بنا فاینل یایههنای خهیسنازگار کنیند )یسنتهرات الز یر
 Syntaxولهی یاری  .منظهر از سازگار کنری ،اینن اسنت کنر میخصنات فاینل یایههنای
واق،ی را )برای مثال ت،دای میناهدههنا ،ت،ندای متییرهنا ،طینف پاسنخهنا و  ...یر Syntax
مهرینظر واری کنید.
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یر شکل  Syntax 1اولیر را پس از کپی بنا یایههنای خهیسنازگار کنریهاینم .بنرای مثنال
ت،دای میاهدات را  115و ت،دای متییرها را بر  41تیییر یایهایم.

شکل 3

کافی است بر روی گهینر  Runکلیك کنریه و گهیننر  allرا انتخنا کنیند .بنا اینن کنار
 Syntaxالراشده و بروندای یر پنجره Outputنمنایش یایه منیشنهی .یرواقنع ننر افنهار
یایههای تصایفی را از یایههای واق،ی انتخا میکند و با تهلر بر ت،دای میاهدههنا ،ت،ندای
متییرها و طیف پاسخها ارزشهای ویژه هر امل را محاس،ر میکند .این کار را باید حداقل
 51بار انجا یهید .برای هر بار الرای  Syntaxمهرینظر بروندایی ماننند شنکل  2حاصنل
میشهی .تا این مرحلر یایههای تصایفی مهرینیاز استخراجشده و ارزشهای ویژه مربهط بنر
املها محاس،رشدهاند.

شکل 9

یر مرحلر ب،د میانگین و صدک  35ارزشهای ویژه حاصل از  51مرت،ر اسنتخراج یایههنای
تصایفی را محاس،ر میکنیم .بر این منظهر باید میانگین و صدک  35ارزشهای ویژه مربهط
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بر امل یك ،امل یو ،امل سر و  ...را محاس،ر نمایید .برای این کار میتهانید از نر افنهار
 Excelاستفایه کنید.
میانگین و صدک  35ارزشهای ویژه مربهط بر هر امل برای یایههای تصایفی تحلینل منا
یر لدول  1نمایش یایهشده است.
جدول  .3میانگین و صدک  21ارزشهای ویژه دادههای تصادفی و دادههای واقعی
ارزشهای ویژه

میانگین ارزشهای

صدک  35ارزشهای

یرصد واریانس ت،یین

واق،ی

ویژه یایههای تصایفی

ویژه یایههای تصایفی

شده تهسط هر امل

1

4/263

1/431

1/566

21/14

2

1/221

1/414

1/453

13/11

1

1/226

1/123

1/132

6/11

4

1/135

1/231

1/113

5/43

5

1/133

1/224

1/234

5/13

6

1/313

1/166

1/211

4/63

امل

یر مرحلر پایانی بایند یربناره ت،ندای واق،نی امنلهنا تصنمیمگینری کنیند .بنرای اینن کنار
ارزشهای ویژه حاصل از یایههنای تصنایفی بناارزشهنای وینژه یایههنای واق،نی مقایسنر
میشهی .براینترتیب تنها املهایی باید استخراج شهند کر ارزش وینژه واق،نی آنهنا بیینتر
ارزش ویژه یایههای تصایفی است .یر تحلیل ارزشهای ویژه امل یك و یو یر یایههنای
واق،ی بییتر از میانگین و صندک  35ارزشهنای وینژه یایههنای تصنایفی بهینند بننابراین
لیرغم اینکر م،یار ارزش ویژه بناالتر از ینك ) K>1یر یایههنای واق،نی نینا،یهننده
ولهی  5امل است ،تحلیل مهازی تنها  2امل را تأیید میکند.
همچنین میتها ،بر شکل نمهیاری نیا ،یای کر تنها یو امنل از یایههنا قابنلاسنتخراج
هستند .خط پیهستر نیا،یهنده ارزشهای ویژه یایههای واق،ی است و خطهط خنطچنین و
نقطرچین بر ترتیب صدک  35و میانگین ارزشهنای وینژه حاصنل از یایههنای تصنایفی را
نیا ،مییهند.
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شکل 1

بحث و نتیجهگیری
بررسی روایی مقیا،ها یارای اهمیت زیایی است و ت،یین ت،دای املها یکنی از گنا هنای
مهم یر روایی سازه است .روشهای مختلفی بنرای ت،ینین ت،ندای امنلهنا ولنهی یاری کنر
ازنظر یقت با یکدیگر متفاوت هستند .هما،گهنر کر اشاره شند یر بسنیاری از منهاری روش
مهریاستفایه برای ت،یین ت،دای واق،ی هامل نامناسب بهیه اسنت .ند انتخنا روش یقینق
ت،یین ت،دای هامل یك مقیا ،نرتنها ا ت،ار لمی پژوهش اصلی را زیر سؤال میبنری ،بلکنر
سؤاالتی را نس،ت بر ییگر پژوهشهای انجا شده با استفایه از هما ،مقیا ،پیش منیکیند.
ازاینرو نیاز بر م،رفی روشی یقیق کر تا حد زیایی تهسط محققا ،ناییده گرفترشده اسنت،
ضروری بر نظر میرسید و همین امر انگیهه اصلی ما یر نهشتن این مقالر بهی.
هما،طهر کر گفتر شد تحلیل مهازی یقیقترین روش یر بین روشهاسنت کنر متأسنفانر
کاربری بسیار محدویی یاری .یر هض محققنا ،بنرطنهر مکنرر متکنی بنر آزمنه ،کنایهر و
آزمه ،اسکری هستند و یا چندین م،یار تصمیم را بر کار میبرنند .منا امیندواریم اینن مقالنر
محققا ،را بااهمیت ت،یین ت،دای یرست املها آگاه کریه باشد تنا یر تصنمیمگینری بنرای
ت،یین ت،دای املها از یقیقترین روشها استفایه کنند.
قابلذکر است کر یك سری مالحظات یر هنگا کاربری تحلیل مهازی ضروری اسنت
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مانند ییگر روشهای آماری ،کناربری تحلینل منهازی بنا هنر روش کناهش یایه و یر همنر
شرایط م،قهل نیسنت و یر بسنیاری منهاری پنیشفنرضهنای النرای آ ،ر اینت نمنیشنهی
)کرافهری 1و ییگرا . 2111 ،ما س،ی کرییم با تیریح الرای ملی تحلیل مهازی با استفایه
از  SPSSمحققا ،را با کاربری آ ،آشنا کنیم و امیدواریم کر یر آینده شاهد استفایه بیینتر
از این روش کارآمد باشیم.

1. Crawford
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9 پیوست
Title “Parallel Analysis”.
INPUT PROGRAM.
COMMENT This part of the program creates a single random data set.
LOOP LOOP#1 = 1 TO 305.
COMMENT Change 305 to the actual sample size.
DO REPEAT V = V1 TO V40.
COMMENT Replace 50 above with the number of variables.
COMPUTE V = RND (NORMAL (5/6) + 3).
COMMENT This line relates to the response levels
COMMENT 5 represents the maximum response value for the scale.
COMMENT Change 5 to whatever the appropriate value may be.
COMMENT 3 represents the middle response value.
COMMENT Change 3 to whatever the actual middle response value may
be.
COMMENT (e.g., 3 is the midpoint for a 1 to 5 Likert scale).
IF (V LT 1)V = 1.
IF(V GT 5)V = 5.
COMMENT These lines constrain the random numbers to the appropriate
response range.
COMMENT Change the 5s above to the maximum response value.
END REPEAT.
END CASE.
END LOOP#1.
END FILE.
END INPUT PROGRAM.
COMMENT After creating the random data it must be factored.
COMMENT Change the number of variables in the variable and analysis
section to the
number of variables in the analysis.
FACTOR
/VARIABLES v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16
v17 v18
v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35
v36 v37
v38 v39 v40 /MISSING LISTWISE
/ANALYSIS v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17
v18 v19
v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36
v37 v38
v39 v40
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/PRINT INITIAL EXTRACTION
/CRITERIA MINEIGEN(0) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/ROTATION NOROTATE
/METHOD=CORRELATION.
COMMENT Repeat the entire program 50 times and average the resulting
eigenvalues.

