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 لبيانات مقياس االستقرار النفسي دراسة حالة
المتغير التابع هو استجابة األفراد على المقياس وعدد  .( فقرة53مكون من ) لدينا بيانات مقياس االستقرار النفسي

على أنها متغيرات تابعة،  ( فرداً، ويمكن التعامل مع المجاالت التي بدورها يندرج تحتها مجموعة مؤشرات573)

 وقد كانت المجاالت على النحو التالي:

 (.1-6المجال األول: الشعور باالطمئنان، الفقرات ) .1

 (.7-12المجال الثاني: تقبل الذات والتوافق معها ) .2

 (.13-22المجال الثالث: تقبل اآلخرين والتسامح معهم ) .3

 (.21-22الذات واآلخرين )المجال الرابع: البساطة والتلقائية في التعامل مع  .4

 (.26-32المجال الخامس: الشعور بالصحة النفسية والجسدية ) .2

 Exploratory Factor Analysisأوالً: التحليل العاملي االستكشافي 

 :الخطوة األولى: استخالص العوامل

قة العناصر الرئيسة لتحديد عدد العوامل التي يجري استخالصها فإننا نحدد قيم الجذور الكامنة كما تحددها طري

 لتقويم القيم النسبية المطلقة على النحو التالي:

1. Analyze - Dimension Reduction  ثمFactor 

 .Variables( بنداً إلى نافذة 32تم نقل كافة المتغيرات وهي بنود المقياس وعددها ) .2

 ثم نحتار: Descriptiveنضغط على  .3

 Descriptive Univariate 

 Initial Solution يشتمل على وCommunality  

    يجب أن تكون قيمة الجذر الكامن أكبر من واحد صحيحEigenvalues  

 Coefficient & Significant Levels  (.2.0)عدم وجود ارتباط أكبر من 
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 Determinant  ( وإذا قلت القيمة يجب حذف متغير 0.0001المحدد )يجب أن يكون أكبر من

 .0.8يكون ارتباطه أكبر من 

 KMO  (0.5)يشترط أن تزيد القيمة عن 

 Bartlet test of sphericity  يجب أن تقل(sig  0.05عن .)حتى تكون دالة إحصائيا 

 Extraction – Scree Plot  نحتار طريقةPrinciple Components. 

 

 

 

 مخرجات البرنامج:

 Correlation Matrixمصفوفة معامالت االرتباط 
  قيمةDeterminant وبالتالي يكون توفر أحد الشروط 0.0001( وهي أكبر من 0.013)ساوي ت ،

 الستكمال التحليل االستكشافي. 

 KMO, Bartlet testاختبار 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .715 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1592.013 

df 595 

Sig. .000 

 

 

  يتضح من الجدول السابق أن قيمةKMO  وهذا يدل على أن حجم 0.5وهي أكبر من  0.715تساوي ،

 العينة كاٍف إلجراء التحليل العاملي.

  القيمة االحتمالية الختبارBartlet test of sphericity  =0.000  مما  0.05وهي أقل من

 يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات، وهذا ما يمكننا من إجراء التحليل العاملي. 

 Total Variance Explainedالتباين الكلي المفسر 

1.  

Total Variance Explained 

Comp. 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.825 10.929 10.929 3.825 10.929 10.929 2.508 7.166 7.166 

2 2.202 6.291 17.220 2.202 6.291 17.220 2.503 7.151 14.317 

3 1.812 5.177 22.397 1.812 5.177 22.397 2.229 6.370 20.687 
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4 1.585 4.528 26.925 1.585 4.528 26.925 2.183 6.238 26.925 

 

  

Scree Plot:  

( من العوامل تظهر في الجزء شديد االنحدار من المنحنى قبل أن يبدأ 4يتضح من الرسم البياني أن هناك )

 المنحنى باالعتدال.

 
 

 

 العوامل ويرالخطوة الثانية: تد

 6متغيرات والعامل الثاني 5ارتبط ب ، فالعامل األول تم إعادة توزيع المتغيرات على العوامل بعد التدوير:
   ، كما يتضح في الجدول التالي:متغيرات 8 متغيرات أما العامل الرابع فارتبط ب  5والعامل الثالث متغيرات

 

Rotated Component Matrix 

 

Component 

1 2 3 4 

b3 .622    

b4 .604    

b12 .448    

b14 .409    
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b9 .403    

b13     

b19     

b8     

b5     

b17     

b6  .527   

b24  .497   

b16  .490   

b22  .465   

b15  .463   

b35  -.448   

b7     

b20     

b26   .607  

b31   .590  

b27   .551  

b25   .457  

b21   .445  

b23     

b30     

b28    .576 

b33    -.495 

b10    -.477 

b32    .459 

b29    .457 

b11    .449 

b18    .427 

b2    .417 

b34     

b1     
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 CFAلتحليل العاملي التوكيدي ا

 
امالت يتضح من الرسم السابق أن عالقة العوامل ببعضها البعض ضعيفة )الصدق التمايزي(، حيث أن قيم مع

 0.07- ,0.03- ,0.01- ,0.20 ,0.11 ,0.01 ,0.01االرتباط بينها 

كما يتضح أيضاً أن عالقة المؤشرات بالعوامل متفاوتة، فمنها الضعيف ومنها القوي وهو ما يعبر عن الصدق 

 التقاربي.

 ت مطابقة النموذج للبيانات نجد ما يلي:وباالطالع على مؤشرا

 

، بمستوى داللة دال إحصائياً 246، عند درجة حرية 349.44مربع كاي قيمتها صغيرة وتصل إلى  .1

sig=0.000. 

 )مطابق( 5وهي قيمة أقل من  1.42مربع كاي المعياري  .2

 )غير مطابق( 0.90وهو أصغر من  0.843مؤشر المطابقة المقارن  .3

 )غير مطابق( 0.90وهو أصغر من  0.824س لوي –مؤشر توكي  .4

 )مطابق( 0.05وهو أقل من  0.033مؤشر رمسي  .2

، ونالحظ االرتباط بين بواقي القياس modification indicesلمحاولة التصحيح في النموذج نذهب إلى 

 .للمتغيرات غير المشاهدة، والذي يرجع سببه إلى تأثر المتغير المستقل، وليس للمتغيرات الكامنة
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فظهرت  Calculate Estimate، وتم إعادة e4, e5 – e18, e19 – e18, e23بين   Covarianceفتم عمل 

 النتائج كما يلي:

 للمؤشرات المطلوب الوصول إليها.مؤشرات المطابقة كما في الجدول أدناه موضحة مقاربة  توكان 

 ".ستخدامهااالفتراضي والبيانات التي تم "أن هناك تطابق بين النموذج اهذا يقودنا إلى القرار: 

 

 

 

 

 

 
 

 


