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 مستخلص

 الباحثينعديد من ال عمى اىتمامبنوعيو االستكشافى والتوكيدى حظى أسموب التحميل العاممى 
، ومع ذلك لم العربية أو األجنبية الدراساتسواء فى في مجال القياس النفسى والتربوى 

عمى افتراضات ومخرجات ليكرت تأثير عدد فئات االستجابة فى أسموب دراسة منيا  أى تتناول
كأحد أىم المنيجيات الحديثة في التحميل العاممى عندما تكون  التحميل العاممى لمبنود

تأثير التعرف عمى ولذلك فقد ىدفت الدراسة الحالية إلى  ؛المتغيرات المالحظة في صورة رتبية
استيفاء افتراضات ومخرجات التحميل العاممى عمى ( 7، 1، 3)عدد فئات االستجابة لميكرت 

وطالبة من  طالب 303ن عدد المشاركين فى الدراسة من و  كت ،لمبنود االستكشافى والتوكيدى
 محسوب عبدالقادر الضوىمن إعداد  الممل األكاديمىمقياس  استخدامتم  ،الجامعةطالب 
ثالث نسخ ل دليل صدق البنية الداخميةحتى يتم االستفادة منو بعد حساب  (1151) حسن

أن نتائج الدراسة  شارتأوقد ، لمبنودوالتوكيدى التحميل العاممى االستكشافى منو باستخدام 
افتراضات التحميل العاممى االستكشافى تحققت بصورة أفضل فى التدريجين الخماسى 

الذى ٌيعد  والسباعى عنو فى التدريج الثالثى، وخاصة فيما يتعمق بمقدار التباين المشترك
مخرجات ب فيما يرتبطنتائج أيضًا ال أشارت كما ،العاممى أساسًا لمدى قابمية البيانات لمتحميل

أن التدريج الثالثى لفئات االستجابة أدى إلى زيادة عدد العوامل  التحميل العاممى االستكشافى
التى لم تتشبع تشبعًا مع وجود عدد أكبر من البنود مقارنة بالتدريجين الخماسى والسباعى 

مخرجات التحميل العاممى ب يتعمقفيما النتائج  ، كما كشفتدااًل عمى العوامل المستخمصة
مع  أن معظم مؤشرات جودة المطابقة كانت أفضل كمما قل عدد فئات االستجابة التوكيدى

احتمالية رفض النماذج العاممية  انخفاضالتنويو إلى انخفاض تقديرات معالم النموذج ومن ثم 
بعض التوصيات عرض تم  ،وخاصة فى التدريج الثالثى ،تمثل البيانات تمثياًل حقيقياً ال التى 
 بعض البحوث المقترحة.وكذلك 

التحميل  ،لمبنود التحميل العاممى االستكشافى، عدد فئات االستجابة: الكلمات المفتاحية
  .مخرجات، افتراضات ،لمبنود العاممى التوكيدى
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The Effect of the Number of Response Categories on the Assumptions 

and Outputs of Item Exploratory and Confirmatory Factor Analyses of 

Measurement Instruments in Psychological Research 

Abstract 

Many researchers have investigated exploratory and confirmatory 

factor analyses whether in Arabic or English studies. However, no study has 

investigated the effect of the number of response categories on the assumptions 

and outputs of item factor analysis, as one of the most advanced methodologies 

for handling ordinal data. Thus, the present study aims at identifying the effect 

of the number of response categories (3, 5, 7) on the assumptions and outputs 

of item factor analysis. Participants were 307 university students. The 

academic boredom scale (Prepared by Mahsoub Abdelkader Eldowy Hassan, 

2015) was used for data collection to benefit from after estimating the internal 

structure validity evidence for three versions based on the number of response 

categories using item factor analysis. Results revealed that the assumptions of 

item exploratory factor analysis were best met when the number of response 

categories was five or seven rather than three especially in terms of the amount 

of shared variance that is the basis for the factorability of data. Concerning the 

outputs of item exploratory factor analysis, when the number of response 

categories was three, the number of extracted factor increased with more 

insignificantly items’ loading compared to the five and seven response 

categories. Concerning the outputs of item confirmatory factor analysis, as the 

number of response categories decreases, fit indices improve but the model 

parameter estimates were attenuated and consequently the low probability of 

rejecting the factorial model which does not underlie the data especially when 

the number of response categories was three. Some recommendations and 

suggestions for future research were presented.  

Keywords: Number of response categories, item exploratory and confirmatory 

factor analyses, assumptions, outputs.    
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 مقدمة

فى  الباحثينٌيعد البحث في مجال القياس النفسى والتربوى من المجاالت الميمة بين  
مالئمة ليا كفاءة سيكومترية  قياسنظرًا لمحاجة الماسة لتصميم أدوات  ؛التربية وعمم النفس
نتائج تتسم في الحصول عمى بدورىا تسيم دقيقة بيانات  جمعتساعد في  لمغرض منيا والتى

 Validity of interpretations and االستدالالتالتفسيرات و صدق ومن ثم  ،بالموضوعية

inferences، ومصممى في أسموب ليكرت قرارًا ميمًا لمباحثين  ويمثل عدد فئات االستجابة
من تأثير عمى الخصائص السيكومترية ليذه  لما لو البنودأثناء مرحمة كتابة أدوات القياس 

 األدوات.
Barnette (2010, 715)يزمش  

1
 Summative scalingالتقدير الجمعى أسموب أن  

بناًء عمى أطروحتو لمدكتوراه ىو أكثر األساليب شيوعًا  5331الذى قدمو ليكرت في عام 
دراكات األفراد عن المفاىيم المختمفة سواء كانت أحادية البعد  لقياس االتجاىات واآلراء وا 

Unidimensional  أو متعددة األبعادMultidimensional ويتكون ىذا األسموب من ،
البند الذى يتطمب رد فعل المستجيب والثانى ىو فئات االستجابة التي  ين: األول محتوىأجز 

يختار بينيا طبقًا لما يعبر عن رأيو بموضوعية، كما أضاف أن العدد الخماسى لفئات 
 Riconscente and شيريذا األسموب. ويل وعند طرحليكرت االستجابة ىو الذى قدمو 

Romeo (2010, 1490)  موب ليكرت ىو سيولة تصحيحو مقارنة أن أىم ما يميز أسإلى
الذى يستغرق وقتًا كبيرًا وجيدًا منيكًا في حساب االنحرافات  Thurstone ثرستون بأسموب

والتي تنحصر بين  المشاركين عمى أدوات القياسالستجابات  Sigma methodالمعيارية 
أن أسموب ليكرت يستخدم بكثرة  de Winter and Dodou (2010, 1) ضيفوي، 3-و  3+

الصحية، وبحوث و أثناء تصميم أدوات القياس في مختمف المجاالت مثل العموم السموكية، 

                                                 
1
 American Psychological Associationتم اتباع دليل الجمعية األمريكية في عمم النفس )الطبعة السادسة(   

وطبقًا ليذا الدليل إذا جاء التوثيق في سياق الفقرة  في توثيق مراجع البحث سواء في المتن أو قائمة المراجع، (2010)
بين وأرقام الصفحات في حالة االقتباس الحرفى النشر يتم وضع اسم أو أسماء المؤلفين خارج األقواس وتبقى سنة  فإنو

تم توظيف الدراسات السابقة في عرض المقدمة والمشكمة واإلطار النظري بداًل من كما في متن البحث، وذلك قوسين 
 تخصيص محور مستقل ليا.
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سواء كان عدد فئات  بندالتسويق وغيرىا حيث يبدى المستجيب مستوى اتفاقو مع محتوى ال
 االستجابة خمسة أو سبعة. 

الدور المحتمل لفئات االستجابة تعددت األدبيات البحثية التى أولت اىتمامًا بدراسة قد و  
والخصائص السيكومترية ألدوات  فى أسموب ليكرت عمى نتائج بعض األساليب اإلحصائية

 ;DeCastellarnau, 2018; Holdaway, 1971) القياس ومن بينيا التحميل العاممى

Javaras, 2004; Jones & Loe, 2013; Simms, Zelazny, Williams, & 

Bernstein, 2019)  ،ويشير Brown (2006, 12) عام و منذ أن قدم سبيرمانإلى أن 
 وأصبح من أكثر األساليب اإلحصائية متعددة المتغيراتم أسموب التحميل العاممى 5311

Multivariate عمم النفس، والتربية،  :استخدامًا في البحوث التطبيقية في عدة مجاالت مثل
اليدف األساسى منو ىو تحديد عدد  أصبححيث ، وعمم االجتماع، واإلدارة، والصحة العامة

المتغيرات الكامنة أو العوامل والتي تفسر التباين والتغاير بين مجموعة من المتغيرات وطبيعة 
اليدف  أن Flora, LaBrish, and Chalmers (2012, 1)، ويضيف (المؤشرات)المالحظة 

 المؤشراتالعالقات بين عدد كبير من  فحصىو  األسمى لمتحميل العاممى االستكشافى
بنمذجة فيختص ، أما التوكيدى أو العوامل لموصول إلى عدد أقل من المتغيرات الكامنة

  لتأكيد أو رفض البنية العاممية المفترضة. المؤشراتىذه العالقات بين 
بعد مرور أكثر من مائة عام عمى ظيور أسموب أنو  Cai (2013, 97)ويوضح   

التحميل العاممى فإنو أسموب يتم دراستو من قبل عمماء النفس واإلحصاء، كما أنو مجال 
خصب إلجراء مزيد من الدراسات المنيجية؛ حيث يساعد عمماء النفس عمى فيم طبيعة 

من البنود فإن ذلك  االختبارات النفسية وتطبيقيا، ولكن عندما يتم تطبيقو عمى مجموعة
يساعد فى فيم البنية العاممية الكامنة وراء ىذه البنود مما يسيم فى تصميم أدوات قياس 

 أكثر دقة.
بنوعيو االستكشافى  Item factor analysis 1لمبنودُيعد التحميل العاممى َ
 Validityصدق البنية الداخمية حد أىم األساليب اإلحصائية لحساب دليل أ والتوكيدى

                                                 
2
ىناك فرق بين التحميل العاممى لالختبارات والتحميل العاممى لمبنود من حيث طرق تقدير معالم النموذج ومصفوفة   

نو ذو أىمية كبيرة إنيما؛ حيث توضيح الفرق بيمتحميل، ويحتوى اإلطار النظرى عمى معامالت االرتباط التي ٌتعد أساسًا ل
 ومنعتيا اإلحصائية، ومن ثم الثقة فييا. تتؤثر عمى نتائج التحميال
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evidence based on internal structure والتربوية فى العموم النفسية ألدوات القياس 
كما ىو  Ordinal observed variablesعندما تكون المتغيرات المالحظة في صورة رتبية 

 حيث ،الحال في البيانات التي يتم جمعيا بأدوات تم صياغة بنودىا في ضوء أسموب ليكرت
 Factorالباحثون التحميل العاممى االستكشافى لمكشف عن البنية العاممية  يستخدم

structure فى حين يتم استخدام التحميل العاممى التوكيدى  ،لمسمة المستيدفة بالقياس
ويذكر  .أو رفض النماذج التي تم افتراضيا في ضوء نظريات ودراسات سابقة تدعميالتأكيد 

Tabachnick and Fidell (2007, 609)  أن أىمية التحميل العاممى االستكشافى تأتى في
المراحل المبكرة أثناء إجراء البحوث حيث يسيم في توليد الفروض عن المتغيرات الكامنة، 
بينما يستخدم التحميل العاممى التوكيدى في المراحل المتقدمة من البحث وذلك الختبار 

بضرورة استخدام التحميل  Cai (2013, 86)وصى وقد أ، الفروض عن ىذه المتغيرات الكامنة
العاممى بنوعيو أثناء تقنين أدوات القياس فى العموم التربوية والنفسية من خالل حساب دليل 

 .ليذه األدوات صدق البنية الداخمية
أيضًا أن أىمية التحميل العاممى  Mvududu and Sink (2013, 77-78)ويضيف 

يطيا من خالل بستصميم أدوات القياس وتمساعدة الباحثين عمى تتضح فى االستكشافى 
عادة تقنيين أدوات القياس التى  اختزال عدد كبير من البنود إلى عدد أقل فى صورة عوامل، وا 

فى فيسيم لمبنود ميميا حتى تناسب مجتمعات جديدة، أما التحميل العاممى التوكيدى تم تص
 التى تتم دراستيا.اختبار النظريات الخاصة بالمتغيرات 

تأتى أىمية التحقق من استيفاء افتراضات األساليب اإلحصائية فى التوصل لدليل  
وبالتالى مزيد من الثقة  ،Statistical conclusion validityالصدق اإلحصائى لمنتائج 

ضات التحميل اإلى أن التأكد من توافر افتر  Mvududu and Sink (2013, 81) ويشيرفييا، 
وتتمثل أىم افتراضات العاممى أحد أىم الخطوات األساسية لمحصول عمى نتائج تتسم بالدقة، 

مه خاله  Sampling adequacyمة حجم العينة ءمدى مال فياالستكشافى التحميل العاممى 

قابمية مصفوفة معامالت مدى  وكذلك، Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)وزبئح اخزجبس 
من خالل إيجاد قيمة محدد المصفوفة )ُبعدىا عن  Factorabilityاالرتباط لمتحميل العاممى 

 Bartlett’s test of داللة اختبار وذلك بحساب Identity matrix مصفوفة الوحدة
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sphericity ،)وأيضًا بعدىا عن التعددية الخطية Multicollinearity ،إلى  ولكن ما يتبادر
 الذىن ىل لعدد فئات االستجابة تأثير محتمل عمى درجة توافر ىذه االفتراضات؟

سواء تم عرضيا  - عدد العواملأىم مخرجات التحميل العاممى االستكشافى فى ل مث  تت 
 Factor معامالت االرتباطات البينية بينياومقدار قيم  -في شكل جدولى أو بيانى

correlations -  قابمة لمتفسير كون العوامل المستخمصة تشريطة أنInterpretable 

extracted factors -  ونسبة التباين المفسرExplained variance  الناتجة عن بنية
عاممية قابمة لمتفسير أيضًا فقد تكون نسبة التباين المفسر كبيرة ولكن ال يمكن تفسير 

لكل مؤشر  Communaltiesمقدار الشيوع حجم التشبعات و كذلك العوامل المرتبطة بيا، و 
موشرات جودة في  العاممى التوكيدىأىم مخرجات التحميل تمثل تحين فى عمى العوامل، 

لمعالم  المعياريةو  الالمعيارية )التشبعات( التقديراتو  Goodness of fit indicesالمطابقة 
وداللتيا  Unstandardized and standardized parameter estimates النموذج

وكذلك معامالت االرتباط البينية بين  ،وقيم تباين الخطأ ، وقيم الخطأ المعيارىاإلحصائية
 . العوامل
التحميل العاممى االستكشافى  مخرجاتن جودة إلى أ Brown (2006, 41)ويشير  

وكذلك حجم معامالت االرتباطات عمى العوامل المستخمصة تتوقف عمى حجم تشبعات البنود 
، وأيضًا جودة تمثيل العامل بالمتغيرات المالحظة )عدد المؤشرات لكل ىذه العواملالبينية بين 

مخرجات التحميل العاممى التوكيدى جودة وحجم قيم الشيوع ليذه المؤشرات(، أما  عامل،
رتفاع قيم التشبعات عمى المبنود فال تتوقف فقط عمى مؤشرات جودة المطابقة بل أيضًا 

   تباين الخطأ. قيمو المعيارية وانخفاض قيم الخطأ المعيارى 
ألسموب ليكرت أىمية كبيرة كأحد أىم أساليب تقدير يتضح مما سبق عرضو أن  

استجابة المفحوصين أثناء االستجابة عمى بنود أدوات القياس فى العموم التربوية والنفسية، 
؛ نظرًا لمناسبتو لمبنود بشقيو االستكشافى والتوكيدى لو أىمية كبيرةكما أن التحميل العاممى 

عمى نتائج  لطبيعة البيانات التى يتم جمعيا فى ضوء أسموب ليكرت مما يسيم فى الحصول
الدراسة الحالية فى إثراء أدبيات القياس  إجراء سيمتتسم بالدقة؛ ومن ثم فيغير متحيزة 

 النفسى والتربوى. 
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 اسةمشكلة الدر

فإنو ال يوجد اتفاق عمى العدد ن عامًا نيثما ذ قرابةمنبالرغم أن أسموب ليكرت ظير   
األمثل لفئات االستجابة وتأثير ذلك عمى الخصائص السيكومترية ألدوات القياس، حيث يوجد 

نتيجة النماذج السيكومترية  اختالف بين نتائج الدراسات التى ُأجريت فى ىذا اإلطار
ممى لمبنود، ونظرية ىذه الدراسات مثل النظرية الكالسيكية، التحميل العا المستخدمة فى
 ,Maydeu-Olivares, Kramp, García-Forero, Gallardo-Pujol) االستجابة لمبند

& Coffman, 2009, 305-306) .رى ويBarnette (2010, 717) تحديد عدد فئات  أن
 Danner ضيف، ويفي أسموب ليكرت  Controversialأكثر النقاط الجدلية  االستجابة من

et al. (2016)  أن تحديد عدد فئات االستجابة من أكثر التحديات التى تواجو الباحثين أثناء
ء مزيدًا من األمر الذى يتطمب إجرا ،تصميم أدوات القياس المستخدمة فى التربوية والنفسية

 ,Asu´nيذكر يستمر الجدل بين الباحثين فى ىذا السياق حيث البحوث في ىذا الصدد، و 

Rdz-Navarro, and Alvarado (2016, 111)  أنو منذ قدم ليكرت أسموب تقدير
إال أنو  5331استجابات األفراد عمى بنود أدوات القياس في العموم التربوية والنفسية في عام 

مع التنويو بين الباحثين فيما يتعمق بالعدد األفضل لفئات االستجابة،  جدٌل كبيرٌ ل ىناك اماز 
     .فئات 7-1األكثر انتشارًا بين الباحثين ىو  أن العدد

أثناء كتابة بنود أداة القياس بعض الباحثين عدد فردى لفئات االستجابة  يستخدموقد  
آلراء المشاركين في االستجابة إستنادًا إلى أىمية النقطة الوسيطة في التمثيل الموضوعى 

ال  عدم الموافقة( -طرفى االستجابة )الموافقة ما يكون ، وخاصة عندعمى أدوات القياس
، في حين يرى آخرون أن النقطة (Hurley, 1998) عن وجية نظر المفحوص ناعبر ي

رغبة الوسيطة تؤدى إلى عدم الدقة في االستجابة ألن المستجيب يمجأ إلييا عندما ال توجد 
في التعبير الحقيقى عن وجية النظر تجاه الظاىرة موضع الدراسة مما يؤدى إلى زيادة تأثير 

ويرى فريق آخر أن  Social desireability (Garland, 1991،)المرغوبية االجتماعية 
 ,Nadler) وجود النقطة الوسيطة من عدمو يتوقف عمى طبيعة الظاىرة موضع الدراسة

Weston, & Voyles, 2015) ؛ ومن ىنا تعددت الدراسات التطبيقية التي تناولت تأثير عدد
فئات االستجابة عمى الخصائص السيكومترية ألدوات القياس، ومع ذلك فالعديد من ىذه 

الفئات عمى افتراضات ومخرجات التحميل ىذه الدراسات لم يتطرق بعمق إلى تأثير عدد 
 يدى.   العاممى لمبنود بنوعيو االستكشافى والتوك
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صدق البحوث والدراسات التطبيقية بضرورة التحقق من دليل  العديد منوقد أوصت  
متمثاًل فى البنية العاممية ألدوات جمع البيانات فى العموم التربوية والنفسية  البنية الداخمية

 ,Beccariaa, Beccariab)االستكشافى والتوكيدى  :وذلك باستخدام التحميل العاممى بنوعيو

& McCoskerb, 2018; Besnoy, Dantzler, Besnoy, & Byrne, 2016; 
Boerebach, Lombarts, & Arah, 2016; Carey, Brigman, Webb, Villares, & 

Harrington, 2014; Hamann,  Schiemann, Bellora, & Guenther, 2013; 

Schulenberg & Melton, 2007; Struk, Carriere, Cheyne, & Danckert, 

2017; Thompson & Daniel, 1996; Wang & Lin, 2015; Yockey & 

Kralowec, 2015) ، ونظرًا لذلك فُتعد الدراسة الحالية محاولة إللقاء الضوء عمى أحد النقاط
والسيما عمى  ،وىى تأثير عدد فئات االستجابةلمبنود الخاصة بمنيجية التحميل العاممى 

  االفتراضات والمخرجات. 

بأداء محكات تحديد عدد العوامل أيضًا اىتمت العديد من الدراسات الحديثة  
سواء فى البيئة العربية )ربيع عبده  ،المستخمصة وتدويرىا فى التحميل العاممى االستكشافى

 Coovert)( أو البيئة األجنبية 1151؛ محسوب عبدالقادر الضوى، 1151أحمد رشوان، 

& McNelis, 1988; Costello & Osborne, 2005; Courtney, 2013; Henson & 

Roberts, 2006; Zhang & Preacher, 2015; Zopluoglu, & Davenport, Jr, 

ولكن ربما أغفمت ىذه الدراسات الدور المحتمل لعدد فئات االستجابة في اختالف  (2017
العموم التربوية ياس في ألدوات الق صدق البنية الداخميةالبنية العاممية كمؤشر عمى دليل 

 والنفسية، ومن ىنا تأتى الدراسة الحالية محاولة فى ىذا الصدد.
إلى أن دراسات التحميل العاممى  DiStefano and Hess (2005, 225)ويشير  

ما تؤدى رب ياالقائمة عمى أطر نظرية غير مناسبة لممتغيرات المدروسة أو دليل نظرى يدعم
من أىم النقاط المنيجية التى  وأنويمكن اإلضافة ب، الداخميةصدق البنية ل إلى دليل غير دقيق

من المفضل أن توضع فى الحسبان عند إجراء دراسات التحميل العاممى ىو تحرى مدى تأثير 
ومن ثم  ،عدد فئات االستجابة وذلك لموصول إلى أفضل حل عاممى لمبيانات موضع التحميل

 أنو بالرغم من انتشار Hall (2017) راسةومن بين توصيات دالمتغيرات موضع الدراسة، 
بين الباحثين إال أنو ما زالت توجد بعض القضايا الجدلية  أسموب التحميل العاممى استخدام

ابة وتأثيره عمى البنية ومنيا ما يتعمق بالعدد المالئم لفئات االستج توبين الميتمين بمنيجي
، والتربوية ألدوات القياس فى العموم النفسية صدق البنية الداخميةشر لدليل ؤ كم العاممية
من بين مبررات إجراء أيضًا مزيدًا من الدراسات فى ىذا الصدد، ولعل ذلك الذى يتطمب األمر 
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التوكيدى لو العاممى أن أسموب التحميل  Mishra (2016, 109)ويضيف  الدراسة الحالية.
ومع ذلك فيناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات  ،أىمية كبيرة فى الدراسات التطبيقية

، ولعل دراسة تأثير عدد فئات االستجابة عمى رتبطة بتحسين نواتج استخدامو بين الباحثينمال
افتراضاتو ومخرجاتو أحد أىم النقاط المنيجية التى ربما تسيم فى تحسين ممارسات 

         . مخرجاتواستخدامو بين الباحثين وبالتالى 

ميل بحوث التحأن ىناك خطًأ شائعًا بين الباحثين في  Brown (2006, 113)ر ويذك 
االكتفاء بشكل شامل بمؤشرات جودة يتمثل في  العاممى التوكيدى في الدراسات التطبيقية
ًا من التعميق عمى معظم الحقيتضح س)وذلك ما  المطابقة لقبول أو رفض النماذج المفترضة

دالئل وصفية لنقص المطابقة  فقطعمم بأن ىذه المؤشرات ضرورة ال مع ،الدراسات السابقة(
Lack of fit،  أن ىذه وبالرغم  إنتاج مصفوفة التغاير،إعادة عمى  قدرة النموذجمؤشرات لأو

 Model الجيد لمنموذج أو التوصيف المؤشرات قد تزود الباحث بدليل كافى عمى عدم التحديد

misspecification  مثل المعمومات األخرىبعض ال يجب إستخداميا بمعزل عن إال إنو 
وغير المعيارية، ومعامالت االرتباط  المعيارية التشبعات، والمتمثمة في تقديرات معالم النموذج

عمى  أفضلالتي تزود الباحث بدليل و  أو تباين الخطأ الكامنة، وقيم البواقىبين المتغيرات 
فحص قيم ىذه المعالم بدقة التخاذ قرار بشأن  ولذلك يجب، المفترض جودة مطابقة النموذج

  .ت المالءمةقبول النموذج أو رفضو ومن ثم إجراءات التعديال
يرجع عدم شيوع استخدام أسموب التحميل العاممى لمبنود فى حالة البيانات  ربماو  

 SPSSعية فى الحزمة اإلحصائية فى العموم االجتما بشكل مباشر الرتبية إلى أنو ال يوجد

(IBM Corp., 2017)  وخاصة فى البيئة تحميل البيانات بين الباحثين حزموىى أشير ،
فإن ذلك يتطمب حساب مصفوفة االرتباطات   SPSSخدام برنامج، فإذا أراد الباحث استالعربية

 LISRELنامج ر من خالل ب Polychoric correlation matrixالبينية بين البنود 

(Jöreskog & Sörbom, 2006)  ة مجثم استخدام لغة البرSyntax  في برنامجSPSS 
وذلك إلجراء  وىى من الميارات التي تتطمب قدرة خاصة ربما ال تتوافر لدى عديد من الباحثين

 LISRELإلمام الباحثين بميارات برنامج ، كما أنيا تتطمب االستكشافى فقط العاممى التحميل
، أما إذا أراد الباحث إجراء التحميل العاممى التوكيدى مما ُيعد مضيعة لموقت والجيد أيضاً 

ولكن ىذا  Mplus (Muthén & Muthén, 1998-2017)لمبنود فيمكنو استخدام برنامج 
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والتي ال يتوافر بيا عديد من  595$ األساسيةالبرنامج مك مف ماديًا حيث يبمغ ثمن النسخة 
وىذه األسعار لممؤسسات الجامعية  895$التحميالت مثل النسخة المتقدمة والتي يبمغ ثمنيا 

فوق وىذا ربما ي $5111بو فيتخطى سعرىا أما إذا أراد الباحث شراء نسخة خاصة  ،فقط
ة البرمجة مثل ميزانية العديد من الباحثين، عالوة عمى أن ىذا البرنامج يتطمب خبرة بمغ

لمبنود يمكن إجراء تحميل العاممى  أنوفي ىذا السياق يجب التنويو  لذلكو  ؛LISRELبرنامج 
أو   R (R Core Team, 2018)الحزمة اإلحصائيةباستخدام  والتوكيدىاالستكشافى وعيو نب

 البرنامج اإلحصائى، ولكن FACTOR (Lorenzo-seva &  Ferrando, 2006) برنامج
R مك نيم من إجراء العديد ألنو ي، وخاصة فى البيئة األجنبية األكثر انتشارًا بين الباحثين ىو

بالرغم  سيولة استخداموب تميزي كما أنو ،حصائية لتوافر عدة حزم فرعية بومن التحميالت اإل
حيث يمكن  ،بما فى ذلك دليل المستخدم مجاناً  توافرهعالوة عمى  ،أيضاً  ثشمدخلغة  أنومن 

، /https://www.r-project.orgمن خالل ىذا الرابط  البرنامجلمباحثين تحميل نسخة من 

       في تحميل البيانات في الدراسة الحالية. المستخدم البرنامج وومن ثم في
االستجابة عمى مخرجات التحميل الدراسات التى تناولت تأثير عدد فئات ومن أمثمة   

التى ىدفت إلى تحرى تأثير عدد فئات  Weems (1999) دراسة ،العاممى االستكشافى
( عمى البنية العاممية الستبانة خبرات الطالب لدى عينة قواميا 7، 1، 1، 1، 3االستجابة )

ختالف نسبة من طالب الجامعة، وقد أشارت نتائج التحميل العاممى االستكشافى إلى ا 5511
%، 11.1%، 11.1%، 11.1فئات االستجابة حيث بمغت عدد التباين المفسر باحتالف 

ادة عدد فئات االستجابة % عمى الترتيب، وقد أوصت نتائج الدراسة بضرورة زي%15، 11.1
تأثير عدد فئات عن أربعة، ولكن اقتصرت ىذه الدراسة عمى نسبة التباين المفسر فقط لتقييم 

 عمى نتائج التحميل العاممى االستكشافى.االستجابة 
 إسماعيل عبدالرحمن دراسة محمد -فى ىذا السياق -ومن بين الدراسات العربية

 313 لمتحميل الصالحة االستبانات عدد )بمغ متدرباً  111التي أجراىا عمى  (1151)
مفردات  خمسة بالرياض، تمثمت أداة الدراسة فى العامة معيد اإلدارة مجتمع استبانة( من

، 1، 3) االستجابة فئات بعدد مرات أربع تكرارىا والتى تم التنظيمي االلتزام مقياس من مأخوذة
مفردات  أن -بعد استخدام تحميل المكونات األساسية-الدراسة  أشارت نتائج (، وقد3، 7

االستبانة تشبعت عمى عامل واحد فى جميع صور المقياس، فى حين أن نسبة التباين 

https://www.r-project.org/
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عمى  11.1، 17.3، 11.5، 11.1زادت بزيادة عدد بدائل االستجابة، حيث بمغت المفسر 
 الترتيب. 
الدراسات تأثير عدد فئات االستجابة عمى مخرجات التحميل بعض تناولت وقد  

الدراسات أن مؤشرات جودة المطابقة كانت ىذه أشارت نتائج إحدى  حيث ،العاممى التوكيدى
(، وخاصة 1، 3، 1االستجابة، حيث كان عدد البدائل المستخدم )أفضل كمما قل عدد فئات 

-Maydeu) بندفى حالة استخدام نموذجى التحميل العاممى لمبنود ونظرية االستجابة لم

Olivares et al., 2009)  ، متن الدراسة يحتوى عمى مزيد من ُيرجى التنويو إلى أن
 الدراسات في ىذا السياق. 

حجاج غانم أحمد عمى وياسر دراسة  -فى ىذا السياق -ومن بين الدراسات العربية
عدد بدائل ليكرت لتأثير  إلى عدم وجوديا جالتى أشارت نتائ( 1155عبداهلل حفنى حسن )

)مؤشرات جودة المطابقة( باستخدام التحميل العاممى  صدق التكوين الفرضىعمى ( 1، 3، 1)
أن صور تبي ن ( حيث 5333التوكيدى لمقياس مفيوم الذات )إعداد: صالح الدين أبوناىية، 

 التتنويومع  المؤشرات معظمطبقًا ل المقياس الثالثة لم تتمتع بمؤشرات جودة مطابقة مقبولة
، ومن خالل مراجعة ىذه الدراسة االستجابة أن ىذه المؤشرات كانت أفضل كمما قل عدد فئات

، ومن اليةحتبي ن أنيا استخدمت التحميل العاممى لالختبارات وليس لمبنود كما تنتيج الدراسة ال
( التي توصمت إلى وجود 1153بين الدراسات العربية أيضًا دراسة عادل سمير محمد حمدان )

وفقًا  نتائج التحميل العاممى التوكيدىعمى  (7، 1، 1، 1، 3) تأثير لعدد فئات تدريج ليكرت
الرباعى، يميو التدريج الخماسى ، حيث كانت النتائج لصالح التدريج لنموذج سمم التقدير لراش

، كما أنيا التحميل العاممى التوكيدى فقطمخرجات ومن المالحظ أن ىذه الدراسة اقتصرت عمى 
  لمبنود. يس نموذج التحميل العاممىاستخدمت نموذج راش ول

المشترك  العاملأن معظم ىذه الدراسات استخدمت نموذج  يتضح مما سبق 
Common factor model  المستخدم مع البيانات ذات أو التحميل العاممى لالختبارات

 Multivariateمستوى القياس المسافى والتى تتطمب االعتدالية متعددة المتغيرات 

normality دون مراعاة الطبيعة الرتبية لمبيانات التى 3خاصة في التحميل العاممى التوكيدى ،

                                                 
3
ٌتعد االعتدالية متعددة المتغيرات باإلضافة إلى استقاللية االستجابات من أىم افتراضات التحميل العاممى التوكيدى   

التي ُتستخدم  Maximum Likelihood (ML)لالختبارات، حيث أن ىذه االفتراضات تتطمبيا طريقة أقصى احتمال 
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يتم جمعيا باستخدام أدوات قياس تم كتابة بنودىا فى ضوء تدريج ليكرت؛ مما يؤثر سمبًا 
التحميل العاممى لمبنود نموذج عمى دقة نتائج ىذه الدراسات، حيث كان من األفضل استخدام 

 DiStefanoدراسة  ما أشارت إليونو من بين إلى أ مع التنويوسة الحالية؛ كما تنتيج الدرا

أن التعامل مع البيانات الرتبية فى أسموب ليكرت عمى أنيا متغيرات متصمة أثناء  (2002)
، في التحميل العاممى االستكشافى إجراء التحميل العاممى يؤدى إلى انخفاض قيم التشبعات

في  فى قيم الخطأ المعيارى، مما يؤثر سمبًا عمى مؤشرات جودة المطابقة Inflation والتضخم
 Categoricalُيعد مدخل نمذجة المتغيرات الرتبية التحميل العاممى التوكيدى؛ ومن ىنا 

Variables Modelling (CVM)  من أىم التطورات الحديثة لتحميل البيانات الرتبية ألنو
حصائية مقارنة باألساليب التقميدية المتبعة مع البيانات التى يؤدى إلى نتائج تتسم بالمنعة اإل
  تتبع المستوى المسافى لمقياس.

فئات أسموب تدريج ليكرت أكثر أساليب تدريج  أنأيضًا  مما سبق عرضويتضح  
 أثناء إعداد بنودعمى التحديد عدد فئات االستجابة  ، كما أن؛ نظرًا لسيولتواراً شانتاالستجابة 

أحد أكثر النقاط الجدلية بين الباحثين فى مجال  أدوات القياس فى العموم التربوية والنفسية
يتضح أيضًا أن أسموب التحميل كما  ،والتي ال يوجد إجماع عمييا القياس النفسى والتربوى

ترتبط بو بعض الممارسات المنيجية الخاطئة منيا العاممى بنوعيو االستكشافى والتوكيدى 
استخدام نموذج التحميل المشترك مع البيانات الرتبية، وأيضًا اقتصار الدراسات التى تناولت 

عدد فئات االستجابة عمى مخرجات التحميل العاممى االستكشافى عمى نسبة التباين  تأثير
مع عدم تحرى تأثير عدد  قيم الشيوعو المفسر فقط مع عدم األخذ فى االعتبار عدد العوامل، 

، أما عن الدراسات التى تناولت تأثير عدد فئات االستجابة عمى ئات عمى افتراضاتوىذه الف
عمى مؤشرات جودة المطابقة فقط بالرغم من  اقتصرتمخرجات التحميل العاممى التوكيدى 

توصيات بعض األدبيات البحثية بضرورة عدم االكتفاء بيذه المؤشرات واالعتماد عمى 
يتضح جميًا أنو توجد ت االرتباط بين العوامل وغيرىا؛ ومن ىنا المعيارية ومعامال التشبعات

افتراضات تأثير عدد فئات االستجابة عمى ندرة فى فى البحوث والدراسات التى تناولت 
                                                                                                                                 

ورة التنويو إلى أن افتراض االعتدالية متعددة المتغيرات غير تقدير قيم معالم النماذج التي يتم اختبارىا، مع ضر  في
مطموب في نموذج التحميل العاممى لمبنود؛ ألن ىذا النموذج يراعى الطبيعة الرتبية لمبيانات لكونو يتعتمد عمى طرق 

عمى عرض التي تستخدم في الدراسة الحالية، ويحتوى اإلطار النظرى  WLSMVمختمفة لتقدير معالم النماذج مثل 
 توضيحى لطرق تقدير معالم النموذج في التحميل العاممى لمبنود.    
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 جراء الدراسةإلولذلك فتوجد حاجة ممحة  ؛لمبنودمخرجات العاممى االستكشافى والتوكيدى و 
تأثير عدد فئات االستجابة  تحرى مدىتتبمور مشكمة الدراسة في  يمكن أن ومن ىنا، الحالية

مة حجم العينة ء)مال العاممى االستكشافىافتراضات التحميل عمى  في ضوء أسموب ليكرت
)عدد العوامل، قيم التشبعات، قيم الشيوع،  ومخرجاتكذلك و  ،(ومصفوفة معامالت االرتباط

التوكيدى )مؤشرات جودة المطابقة، التحميل العاممى مخرجات ( و التباين المفسر نسبة
تباين الخطأ، الالمعيارية وقيم الخطأ المعيارى المرتبطة بيا، المعيارية و مالت االنحدار معا

مشكمة الدراسة الحالية فى اإلجابة عن  تتحددمن ثم فقد و  ؛(معامالت االرتباط بين العوامل
   التالية: األسئمة
عمى استيفاء افتراضات التحميل ( 7 ،1 ،3)لعدد فئات االستجابة  ىل يوجد تأثير .1

 ،KMOمة حجم العينة من خالل نتائج اختبارءمال) لمبنود العاممى االستكشافى
 (Bartlett’s Test of Sphericityنتائج اختبار و حدد مصفوفة معامالت االرتباط م

 ؟لمقياس الممل األكاديمى
( عمى مخرجات التحميل العاممى 7، 1، 3االستجابة )ىل يوجد تأثير لعدد فئات  .2

 نسبة التباين المفسر(و )عدد العوامل، قيم التشبعات، قيم الشيوع،  لمبنود االستكشافى
  ؟لمقياس الممل األكاديمى

( عمى مخرجات التحميل العاممى 7، 1، 3ىل يوجد تأثير لعدد فئات االستجابة ) .3
ابقة، التشبعات غير المعيارية وقيم الخطأ لمبنود )مؤشرات جودة المطالتوكيدى 

قيم معامالت االرتباط بين و المعيارى المرتبطة بيا، التشبعات المعيارية، تباين الخطأ، 
 ؟ المتغيرات الكامنة( لمقياس الممل األكاديمى
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 أهداف الدراسة

 تأثير عدد فئات االستجابة عمى استيفاء افتراضات بحثىدفت الدراسة الحالية إلى 
، وبشكل أكثر تحديدًا فقد ىدفت لمبنود ومخرجات التحميل العاممى االستكشافى والتوكيدى

 الدراسة إلى التعرف عمى:
( عمى استيفاء افتراضات التحميل العاممى 7، 1، 3تأثير عدد فئات االستجابة ) .1

محدد  ،KMOمة حجم العينة من خالل نتائج اختبارء)مالاالستكشافى لمبنود 
 (Bartlett’s Test of Sphericityالت االرتباط ونتائج اختبار مصفوفة معام

 .لمقياس الممل األكاديمى
( عمى مخرجات التحميل العاممى االستكشافى 7، 1، 3عدد فئات االستجابة )تأثير  .2

)عدد العوامل، قيم التشبعات، قيم الشيوع، ونسبة التباين المفسر( لمقياس لمبنود 
 .الممل األكاديمى

( عمى مخرجات التحميل العاممى التوكيدى 7، 1، 3عدد فئات االستجابة )تأثير  .3
لمبنود )مؤشرات جودة المطابقة، التشبعات غير المعيارية وقيم الخطأ المعيارى 

قيم معامالت االرتباط بين و المرتبطة بيا، التشبعات المعيارية، تباين الخطأ، 
 المتغيرات الكامنة( لمقياس الممل األكاديمى. 

 أهمية الدراسة

 نبعت أىمية الدراسة الحالية من االعتبارات التالية:
التحميل العاممى لمبنود كمدخل عن وواف ى حديث إطار نظر تزويد المكتبة العربية ب .5

، األمر الذى ومدى تأثير ذلك عمى دقة معالم النماذج حديث لتحميل البيانات الرتبية
 النفسى والتربوى. في مجال القياسمثل إضافة ألدبيات البحث ي
التأكد من افتراضات التحميل العاممى االستكشافى بأىمية الباحثين  رفع وعى .1

 . قبل البدء في تحميل البيانات والتوكيدى
لمبنود  رفع وعى الباحثين بضرورة استخدام التحميل العاممى االستكشافى والتوكيدى .3

 فى حالة البيانات الرتبية.
لممتوسطات  المربعات الصغرى الموزونة استخدام طريقةرفع وعى الباحثين بضرورة  .1

ى مع البيانات الرتبية والمتوافرة فى برنامجلتقدير معالم النموذج  WLSMVوالتباين 
Mplus وR؛ نظرًا ألنيا تؤدى إلى قيم غير متحيزة لمعالم النموذج.  
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 دقتقدير أالذى يؤدى إلى فئات االستجابة ل بالعدد األمثل تقديم دليل تطبيقى .1
 .بشقيو االستكشافى والتوكيدى الفتراضات ومخرجات التحميل العاممى لمبنود

 ائية المستخدمة مع أسموب التحميل العاممى لمبنود.صتوعية الباحثين بالبرامج اإلح .1
 لحات الدراسةمصط
 التالى:ة الحالية في مصطمحات الدراستتمثل 

  فئات االستجابة عدد .1
بعض بدائل االستجابة طبقًا ألسموب ليكرت والتي تكون أمام كل بند من  يشير إلى

، يتفق مع وجية نظرىم ان منيا طبقًا لموويختار المشارك الممل األكاديمىبنود مقياس 
 –متردد  – غير موافقبدائل: ثالثية )أعداد فردية من ال وتقتصر في الدراسة الحالية عمى

 موافق بشدة( -موافق  –متردد  –غير موافق  -)غير موافق بشدة خماسية و (، موافق
 -موافق أحيانًا  –متردد  –غير موافق أحياناً  -غير موافق  -)غير موافق بشدة سباعية و 

 .موافق بشدة( -موافق 
  افتراضات التحليل العاملى االستكشافى .2

قابمية مصفوفة ، KMOخالل نتائج اختبار  مة حجم العينة منءمدى مالفى تتمثل 
معامالت االرتباط لمتحميل من خالل إيجاد قيمة محدد المصفوفة وتحديد مدى اختالفو عن 

  .Bartlett’sالصفر من خالل نتيحة اختبار 
 التحليل العاملى االستكشافى مخرجات .3

  .لمفسرقيم الشيوع، نسبة التباين ا، قيم التشبعاتعدد العوامل، تتمثل فى     
 العاملى التوكيدى مخرجات التحليل .4

مؤشرات جودة المطابقة، التشبعات غير المعيارية وقيم الخطأ المعيارى تتمثل فى 
التشبعات المعيارية، تباين الخطأ، قيم معامالت االرتباط بين  النسبة الحرجة، المرتبطة بيا،

  المتغيرات الكامنة.
  والدراسات المرتبطة اإلطار النظرى

محاور رئيسة تبدأ  ستةمدراسة الحالية فى ضوء ليعرض الجزء التالى اإلطار النظرى 
بمخرجات التحميل العاممى مع التركيز عمى الدراسات المرتبطة  عدد فئات االستجابةب

التحميل ، التحميل العاممى لمبنود مقارنة بالتحميل العاممى لالختبارات ،االستكشافى والتوكيدى
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، المخرجاتفتراضات و االشافى يميو التحميل العاممى التوكيدى مع التركيز عمى العاممى االستك
 .ثم فروض الدراسة الحالية، السابقةتعقيب عمى الدراسات 

 أوالً: عدد فئات االستجابة 
قضية جدلية بين ميكرت ل التقدير الجمعى يمثل عدد فئات االستجابة في أسموب 
محدد لفئات العدد بال يرتبط اً قرار  يتخذالباحث  أنفي القياس النفسى والتربوي، حيث  الباحثين
ألنو أكثر المقاييس تطبيقًا وأكثرىا شيوعًا فى مقاييس االتجاىات وغيرىا  ، كما أنواالستجابة

يسمح بتنوع أكثر فى االستجابات، فيو أيضًا يستبعد أسموب المحكمين المستخدم مع أسموب 
Thurstone  ألن االختيار الموضوعى لفئات االستجابة ىو الذى يعطى تقديرًا  البنودلتقييم

)محمود محمد عمر، حصة عبدالرحمن فخرو، تركى  لممشاركين لالستجابة الصحيحة
   .(113، 1151السبيعى، آمنة عبداهلل تركى، 

والسيما فيما تباينت وجيات نظر بعض الباحثين عن العدد المالئم لفئات االستجابة،  
زيادة عدد فئات االستجابة حيث إلى  حيث يوجد من أشار يتعمق بمخرجات التحميل العاممى،

أن العدد الخماسى والسباعى يؤدى نيا تجعل البيانات أكثر قابمية لمتحميل العاممى، وخاصة إ
 & ,Green, Akey, Fleming, Hershberger)إلى حل أفضل فى التحميل العاممى 

Marquis, 1997, 110; Mvududu & Sink, 2013, 79).، بو أوصت ويتفق مع ذلك ما 
بضرورة أن  Maydeu-Olivares, Fairchild, and Hall (2017, 504)نتائج دراسة 

تكون عدد فئات االستجابة خمسة فأكثر وذلك لمتوصل إلى الحل العاممى المالئم لمبيانات 
االستجابة قمت احتمالية رفض النموذج العاممى كمما قل عدد فئات أنو  كما، موضع التحميل

، وىناك وجية نظر وخاصة فى حالة استخدام النموذج العاممى المشترك ،الغير مالئم لمبيانات
بأن التدريج السباعى وذلك أخرى تختمف مع زيادة عدد فئات االستجابة عن خمس فئات 

، األمر الذى التمييز بين فئات االستجابةة في صعوب يمثل تحديًا أمام المستجيبين؛ حيث توجد
 ,.Struk et al)يجعل التدريج الخماسى أفضل ومن ثم يوصى بو في الدراسات المستقبمية 

2017, 356). 
ىو األكثر انتشارًا  7-1عدد فئات االستجابة من  إلى أنبعض األدبيات  أشارتوقد  

؛ نظرًا ألنو يسيم في جودة الخصائص السيكومترية ألدوات القياس، في الدراسات التطبيقية
يسيم بشكل  فئات حتى 3حتى عدد فئات االستجابة  توجد مرغوبية في زيادةكما أضافت أنو 

 المعرفية قدرة مأكبر في إظيار االستجابات الحقيقية شريطة أن يكون لدى المفحوصين ال
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Cognitive capability  عمى إدراك المسافةInterval  بين فئات االستجابة(Bloom, 

Fischer, & Orme, 2003; Cook, Heath, Thompson, & Thompson, 2001; 

Lietz, 2010)  

أن تحديد عدد فئات االستجابة يتوقف عمى  Bandlos (2018, 111-112)يضيف  
مع ضرورة  55قدرة المفحوصين عمى التمييز بين ىذه الفئات، حيث أن العدد األقصى ىو 

 في ميماً العمر الزمنى لممفحوصين يؤدى دورًا أن كما التنويو أن ىذا العدد ىو الحد األقصى، 
يكون لتالميذ ىو ما يجب أن فئات عمى األكثر  1-3عدد فئات االستجابة، فمثاًل  تحديد

المرحمة اإلبتدائية، ويضيف أيضًا أنو كمما كان عدد فئات االستجابة خمسة فأكثر أدى ذلك 
 إلى الدقة في نتائج األساليب اإلحصائية التي يتم استخداميا.

كما تم التنويو لذلك في  -كأحد خيارات االستجابة–وفيما يرتبط بالنقطة الوسيطة  
سمح ليؤالء الذين ليم آراء تتسم بالمحايدة أن يعبروا عنيا، وجودىا يمشكمة الدراسة فإن 

كما أن عدم وجودىا يؤدى رسالة ضمنية مفاداىا أنو إذا كان ىناك مستجيبًا لديو رأى محايد 
م فإن ضع القياس فإن ذلك أمر غير مقبول، ومن ثمو  السمةبنود بند من تجاه أي 

المستجيب ال يستجيب عمى ىذا البند نتيجة عدم وجود خيار استجابة يعبر عن رأيو 
؛ ولعل (Bandlos, 2018, 115-116)بموضوعية، األمر الذى يزيد من البيانات المفقودة 

ىذا السبب إضافة إلى نتائج الدراسات السابقة بأىمية النقطة الوسيطة في إعطاء 
ساىموا في ضم النقطة الوسيطة ضمن عبير عن جميع آرائيم صة أكبر لمتن فر بييالمستج

  فئات االستجابة في تصميم الدراسة الحالية.
والتحميل يعرض الجزء التالى بعض األدبيات البحثية التى تناولت عدد فئات االستجابة  

بالدراسات االستكشافية فقد استخدمت بعض فيما يرتبط و العاممى االستكشافى والتوكيدى، 
الدراسات تحميل المكونات األساسية وأخرى التحميل العاممى، ومن بين الدراسات التى 

 Muñiz, García-Cueto, and Lozanoدراسة استخدمت تحميل المكونات األساسية 

صائص ( عمى الخ3-1إلى التعرف عمى تأثير عدد فئات االستجابة )اىزّ ٌذفذ  (2005)
أن نسب التباين إلى أشارت نتائج الدراسة وقد لمشخصية،  Eysenckالسيكومترية الستبانة 

لتدريج % فى حالة ا17المفسر لممكون األول ازدادت بزيادة عدد فئات االستجابة حيث بمغت 
، ما عدا فى حالة كون ست وتسع فئات% فى حالة كون عدد فئات االستجابة 37الثنائى و

وتوصى الدراسة بكون عدد فئات االستجابة أربع  ،%33فقد بمغت  سبعستجابة عدد فئات اال
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فأكثر، ولم تحدد ىذه الدراسة عما إذا كان عدد العوامل اختمف باختالف عدد فئات االستجابة 
  .من عدمو

بعد استخالص العوامل بطريقة تحميل  Chomeya (2010) وقد توصمت دراسة 
الخماسى  يناختالف التدريجبالبنية العاممية  مكونات اختالفإلى المكونات األساسية 

، حيث بمغ عدد المكونات ستة في التدريج الخماسى وخمسة في التدريج السداسى والسداسى
في حالة استخدام  % عمى الترتيب71.51% و71.17في حين كانت نسبة التباين المفسر 

اس االتجاه فبمغ عدد المكونات أربعة في اختبار الدافع لمتحصيل، أما في حالة استخدام مقي
التدريج الخماسى وخمسة في التدريج السداسى في حين كانت نسبة التباين المفسر 

% عمى الترتيب، أما في حالة استخدام مقياس وجية الضبط فتساوى 13.13% و15.13
% 11.11عدد المكونات في التدريجين في حين اختمفت نسبة التباين المفسر فكانت 

 % عمى الترتيب. 13.57و
التحميل  مخرجاتومن أمثمة الدراسات التي تناولت تأثير عدد فئات االستجابة عمى  

التى  Lozano, García-Cueto, and Muñiz (2008)دراسة أيضًا العاممى االستكشافى 
 ىدفت إلى التعرف عمى تأثير عدد بدائل ليكرت عمى الخصائص السكيومترية لممقياس

بينيا معامالت  بنداً  31، حيث تم توليد استجابات لعدد Simulationباستخدام المحاكاة 
(، وقد 111، 111، 511، 11.( فى ضوء أربعة أحجام عينات )3 –. 1ارتباط تتراوح بين )

فئات، ومن بين ما أىم ما توصمت إليو الدراسة من  3-1تراوح عدد فئات االستجابة بين 
نتائج فيما يرتبط بالدراسة الحالية أنو كمما زاد عدد فئات االستجابة زادت نسبة التباين 

، مع التنويو البنوداالرتباطات البينية بين قيمة المفسر وذلك بصرف النظر عن حجم العينة و 
، وبالرغم أن إلى أن ىذه الزيادة كانت طفيفة جدًا بعد زيادة عدد فئات االستجابة عن سبعة

ىذه الدراسة استخدمت المحاكاة إال إنو تم توليد االستجابات فى ضوء التوزيع االعتدالى أى 
ة وليس بيانات رتبية كما ىو الحال فى أسموب أنو تم التعامل مع البيانات عمى أنيا متصم

   ليكرت مما يؤدى إلى التأثير عمى دقة النتائج التى تم الحصول عمييا.
وقد تناولت بعض الدراسات أيضًا تأثير عدد فئات االستجابة عمى مخرجات التحميل  

إلى  Dolan (1994) ، حيث أشارت دراسةجودة المطابقةالعاممى التوكيدى، والسيما مؤشرات 
بزيادة عدد فئات االستجابة وحجم العينة وذلك بعد الدراسة التى أجراىا  1انخفاض قيم كا
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حجم العينة  (، فى حين كان7، 1، 3، 1باستخدام المحاكاة وكان عدد فئات االستجابة )
إلى التعرف عمى  أيضاً  Green et al. (1997)ىدفت دراسة وقد (، 111، 311، 111)

بندًا لعدد فئات  11استخدام المحاكاة لتوليد بيانات ب 1فئات االستجابة عمى قيمة كاتأثير عدد 
 ( وذلك باختالف التوزيع، وأشارت النتائج لمنموذج ذو العامل الواحد1، 1، 1استجابة )

Single factor model أكثر تضخمًا  1أن قيمة كاInflation  فى حالة العدد الثنائى لفئات
لتضخم بزيادة عدد فئات اىذا ذلك عمى العدد الغير مالئم لمعوامل(، كما يقل االستجابة )يدل 
ليس فيما يرتبط  1زيادة عدد فئات االستجابة يؤدى إلى تحسن أداء كا أن االستجابة، كما

بل أيضًا فى الخطأ من النوع  Unifactor modelبالخطأ من النوع األول لمنموذج األحادى 
، وعمى النقيض فإن مؤشر جودة المطابقة Null model 1الثانى فى النموذج الصفرى

  .المقارن كان أفضل فى حالة التدريج الثنائى لفئات االستجابة
إلى التعرف عمى تأثير عدد فئات االستجابة أيضبً  Hall (2017)وقد ىدفت دراسة   

(، تم تطبيق مقياس RMSEA  ،SRMR، 1جودة المطابقة )كا( عمى مؤشرات 1، 3)
أنو كمما زاد عدد فئات إلى فى الشخصية وقد أشارت نتائج الدراسة   Beckاليأس ل

االستجابة زادت احتمالية رفض النماذج العاممية التى ال تمثل البيانات حيث أن قمة عدد فئات 
مى يتسم بعدد عوامل أكثر من العوامل االستجابة يؤدى إلى احتمالية أكبر لوجود حل عام

اتفقت أيضًا مع نتائج الجزء الثانى والذى تم باستخدام ، وقد Spuriousالحقيقية الكامنة 
ألنو يؤدى إلى  لمبنودالمحاكاة، كما أوصت الدراسة باستخدام التحميل العاممى التوكيدى 

 مؤشرات أفضل لجودة مطابقة النماذج المفترضة. 
العدد المالئم يمث ل  زء الخاص بعدد فئات االستجابة أن تحديدالجيتضح من عرض 
 أثناء استخدام أسموب التحميل العاممى االستكشافى والتوكيدى أحد أىم النقاط المنيجية

؛ حيث أن العدد األقل لعدد فئات االستجابة ربما يؤدى بالباحث إلى اتخاذ قرار خاطئ لمبنود
، أو قبول ليا صدق البنية الداخمية دليل التى يتم حساب بشأن البنية العاممية لممقاييس

    نماذج مفترضة ال تمثل البيانات بدقة وذلك أثناء استخدام التحميل العاممى التوكيدى.
 للبنودثانياً: التحليل العاملى 

                                                 
وىو أكثر النماذج عدم مطابقة  Independentأو المستقل  Baselineُيسمى ىذا النموذج بالنموذج األساسى   1

ومن ثم ال توجد  Uncorrelated(، حيث تكون المؤشرات فيو غير مرتبطة The worst fitting modelلمبيانات 
 .  1متغيرات كامنة مما يؤدى إلى تضخم قيم كا
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باستخدام التحميل العاممى لالختبارات مع  ىناك خطأ شائع بين الباحثين يتعمق
؛ لنماذجلمعالم امتحيزة تقديرات البيانات الرتبية التى يتم جمعيا بأسموب ليكرت مما يؤدى إلى 

ومن ثم ُيوصى باستخدام التحميل العاممى لمبنود، ويتضح نموذج التحميل العاممى لالختبارات 
 (:1)(، بينما لمبنود من المعادلة 5من المعادلة )

Yj = ήj + εj      (1) 

 اىزبىّ:إىّ ( 1)منُوبد اىمؼبدىخ  حيث رشيش

Yj =  اىذسخخ اىمالحظخ ىيمفحُصj َاىمنُوخ مه مدمُػخ مه اىجىُد ) ػيّ االخزجبس(X1j + 

X2j +…. +Xpj 

ήj = اىذسخخ اىحقيقيخ ىيمفحُص ػيّ االخزجبس 
εj  =   خطأ اىقيبط 

Xij = µi + λiήj + εij   (2) 

 اىزبىّ:إىّ  (2) رشيش منُوبد اىمؼبدىخحيث 

 Xij  =يمفحُص ى اىذسخخ اىمالحظخj ػيّ اىجىذ i 

µi  =اىثبثذ َاىزِ يزغيش مه ثىذ آلخش 

λi  = رشجغ اىجىذi 

ήj =  رمثو ػالقخ خطيخ ىٍزي اىغمخ اىنبمىخاىغمخ اىنبمىخ أَ اىؼبمو حيث يُفزشض أن اىجىُد 

 ػيّ اىؼبمو( j)دسخخ اىمفحُص 
εij  =  ىيمفحُص خطأ اىقيبطj ػيّ اىجىذ i 

 يتم نمذجةفي نموذج التحميل العاممى لالختبارات و أن (5) ةيتضح من المعادل  
استجابة المفحوص عمى الدرجة الكمية بصرف النظر عن استجابتو عمى البنود الفرعية 

جابة المفحوص ، بينما في نموذج التحميل العاممى لمبنود فإنو يتم نمذجة استالمكونة لالختبار
 (.1تضح من المعادلة رقم )اعمى البنود المكونة لالختبار كما 

  أهمية التحليل العاملى للبنود .1
البنى دقة فى مساعدة الباحثين عمى تأكيد  لمبنودأىمية التحميل العاممى  تتضح

من خالل الحصول ألدوات القياس فى العموم التربوية والنفسية وذلك النظرية والبنية العاممية 
 صدق البنية الداخميةومن ثم دليل عمى تقديرات غير متحيزة لمعالم النماذج التى يتم تحميميا، 

وخاصة أن ىذا ؛ (Maydeu-Olivares et al., 2017, 503) لمبيانات موضع التحميل
  األسموب يراعى الطبيعة الرتبية لمبيانات.

لمبنود تعددت األدبيات البحثية الحديثة التي أوصت بضرورة استخدام التحميل العاممى 
التي قارنت ثالث طرق لمتحميل العاممى  Lee (2013)في حالة البيانات الرتبية ومنيا دراسة 

لمبنود باستخدام المحاكاه، وأوصت نتائجيا بضرورة استخدام التحميل العاممى لمبنود في حالة 
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ت الرتبية وعدم التعامل معيا عمى أنيا بيانات متصمة ألنو يؤدى إلى قيم غير متحيزة البيانا
، ومن بين ىذه الدراسات أيضًا دراسة 1لمعالم النموذج، وخاصة قيم الخطأ المعيارى وقيمة كا

Asu´n et al. (2016)  التي استخدمت المحاكاة وأوصت نتائجيا بأن التحميل العاممى
يؤدى إلى قيم أدق لمعالم النموذج ألنو يراعى الطبيعة الرتبية لمبيانات وذلك التوكيدى لمبنود 

مقارنة بالتحميل العاممى لالختبارات الذى يتعامل مع البيانات الرتبية عمى أنيا متغيرات 
متصمة، والجدير بالذكر أن ىذه الدراسة اقتصرت عمى التدريج الرباعى لفئات االستجابة 

 مزيد من البحوث والدراسات باستخدام أعداد مختمفة لفئات االستجابة.وأوصت بضرورة إجراء 
 مصفوفة معامالت االرتباط والتحليل العاملى للبنود  .2

سواء  من إجراء التحميل العاممى اً رئيس جزًءا البنودُتعد مصفوفة معامالت االرتباط بين  
تمثياًل  البنودبين الحقيقية العالقات ىذه المصفوفة ل أن تمث  البد  ونأل  االستكشافى والتوكيدى

 Pearson correlation matrix بيرسون م استخدام مصفوفة معامالت ارتباطتيدقيقًا، حيث 
أو في حالة البيانات ذات مستوى القياس  )الكالسيكى( فى حالة التحميل العاممى لالختبارات

م استخدام مصفوفة معامالت ارتباط تفي لمبنود، أما فى حالة التحميل العاممى المسافى
Polychoric correlation matrixالمصفوفتين لو تأثيرًا كبيرًا عمى دقة  ، وىذا الفرق بين

إلى أن اعتماد  Green et al. (1997)توصمت نتائج دراسة  وقدنتائج التحميل العاممى؛ 
التحميل العاممى عمى مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين البيانات الرتبية يؤدى إلى قرارات 
خاطئة بشأن عدد العوامل، عدم المطابقة، وكذلك تحيز تقديرات معالم النموذج وقيم الخطأ 

 المعيارى المرتبط بيا. 
فة معامالت االرتباط غير أنو إذا كانت مصفو  Flora et al. (2012, 3, 14) يضيف 

في البيانات الخام فإن ذلك يؤدى إلى تقديرات متحيزة  البنودممثمة لمعالقات الحقيقية بين 
عمى العوامل، االرتباطات البينية بين العوامل(، وكذلك  البنودلمعالم النموذج )تشبعات 

أن قيم ، كما النماذج قيم الخطأ المعيارى لمعالم ىذهتقديرات جودة المطابقة وأيضًا  مؤشرات
عند استخدام معامل بيرسون  Attenuationتميل لالنخفاض  البنودمعامالت االرتباط بين 

 مقارنةوذلك خاصة عند قمة عدد البدائل و قيم التشبعات  تقدير ؤدى إلى انخفاضمما ي
عمى  البنودلتشبعات وأكبر حجمًا إلى تقديرات أدق  ىالتى تؤد Polychoric باالرتباطات

، ولكن يقل ىذا االنخفاض وتأثيره عمى نتائج التحميل العاممى كمما زاد عدد فئات العوامل
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عدم أقل تأثرًا ب Polychoric االرتباطات ( وحجم العينة، كما أنفأكثر االستجابة )خمسة
أقل  لتالى، وباالذى ال يتوافر فى البيانات الرتبية المتغيرات متعددةاستيفاء افتراض االعتدالية 

ثيرًا عمى نتائج التحميل العاممى، ومن ىنا ُيوصى باستخدام التحميل العاممى لمبنود القائم تأ
  ؛ نظرًا لدقة نتائجو.Polychoricمصفوفة االرتباطات عمى 

 فى التحليل العاملى للبنود معالم النموذجتقدير  طرق .3

تقدير معالم النماذج تباينت آراء الميتمين بدراسات التحميل العاممى بأفضل طرق  
طريقة المربعات الصغرى  أن DiStefano (2002, 337)يذكر مة لمبيانات الرتبية، حيث ءمال

مة مالء معالم النموذجأكثر طرق تقدير  Weighted Least Squares (WLS)الموزونة 
 ،ىلمبيانات الرتبية كما ىو الحال فى أسموب ليكرت ألنيا تؤدى إلى قيم أدق لمخطأ المعيار 

، كما يوصى بضرورة استخدام التحميل العاممى لمعالم النموذجوبالتالى تقديرات أقل تحيزًا 
شير إلى أنو يحيث  Schmitt (2011, 307) يتفق مع ذلكو  ،في حالة البيانات الرتبية لمبنود

فإن العديد من الدراسات  متعددة المتغيراتنظرًا لعدم استيفاء البيانات الرتبية لشرط االعتدالية 
ذج مثل المربعات الصغرى التطبيقية أوصت بضرورة استخدام طرق تقدير لمعالم النمو 

أن ىذه الطريقة تتطمب أحجام عينات  Bandalos (2018, 370)الموزونة، ولكن يشير 
، حيث من المفضل كبيرة لمحصول عمى تقديرات غير متحيزة لمعالم النماذج التي يتم تحميميا

  .فأكثر 1111أن تكون 
ىناك ثالثة طرق لتقدير البارامترات في  وأن Asu´n et al. (2016, 114) ذكري   

حيث تتمثل الطريقة األولى في المربعات الصغرى الموزونة والتي  ،لمبنودالتحميل العاممى 
وىى  Asymptotically Distribution Free (ADF)تسمى أيضًا طريقة التوزيعات الحرة 

تعمل عمى خفض مصفوفة البواقى الموزونة بمصفوفة التغاير في حالة استخدام تقديرات 
، أما الثانية فيى طريقة المربعات الصغرى الموزونة القطرية Ploychoricاالرتباطات 

Diagonal Weighted Least Squares (DWLS)  والتي تعمل عمى خفض مصفوفة
، أما Ploychoricوفة التباين في حالة استخدام تقديرات االرتباطات البواقى الموزونة بمصف

 Unweighted Least Squaresالثالثة فطريقة المربعات الصغرى غير الموزونة 

(UWLS)  طريقة  يضيف أن خفض مصفوفة البواقى غير الموزونة، ولكنوالتي تعمل عمى
 المربعات الصغرى الموزونة أكثر مالئمة لمبيانات الرتبية.
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 Beauducel and Herzberg التى أجراىا  1وتشير نتائج دراسة المحاكاة 

 Weightedو ُتعد طريقة المربعات الصغرى الموزونة لممتوسطات والتبايننإلى أ(2006)

Least Squares Mean Variance adjusted (WLSMV)  والمتاحة فى برنامجى
Mplus وR  ألنيا ال تتطمب  ؛رحييو اىجيبوبد اىشرجيخ فّ حبىخأفضو طشق رقذيش مؼبىم اىىمُرج

عينات كبيرة مثل طريقة المربعات الصغرى الموزونة، عالة عمى أنيا تؤدى إلى تقديرات غير 
فى الخطأ من النوع  كما أنيا تجنب الباحث الوقوع ،متحيزة لمعالم النماذج التي يتم تحميميا

، المصححة التى تعتمد عمييا حساب معظم مؤشرات جودة المطابقة 1فى ضوء قيمة كا األول
التى أشارت نتائجيا إلى أن  (Li, 2014)ما توصمت إليو دراسة نتائج ىذه الدراسة مع وتتفق 

ىذه الطريقة أدت إلى تقديرات غير متحيزة لقيم تشبعات البنود عمى العوامل، كما أوصت أيضًا 
ىذه  بضرورة استخدام (DiStefano, McDaniel, Zhang, Shi, & Jiang, 2019)دراسة

التوكيدى التى  الطريقة فى تحميل البيانات الرتبية، وخاصة فى حالة نماذج التحميل العاممى
      بندًا. 511يصل فييا عدد بنود أداة القياس إلى 

يتضح من عرض الجزء الخاص بطرق تقديرات معالم النموذج فى التحميل العاممى  
المربعات  طريقةُتعد لمبنود أنو تباينت وجيات النظر حول أداء الطرق المختمفة، ولكن 

مة لمبيانات تقدير معالم النماذج مالءأكثر طرق  لممتوسطات والتباين الصغرى الموزونة
تم استخداميا فى فقد ومن ثم ؛ فى ضوء نتائج الدراسات الحديثة كما التنويو قبل ذلكالرتبية 

 .الدراسة الحالية
      ىالتحليل العاملى االستكشاف: اً لثثا

والتى  المتغيرات أىم األساليب اإلحصائية متعددةمن  التحميل العاممى االستكشافىعد يُ 
 .فى العموم النفسية والتربوية دوات القياسأل البنية العاممية تستخدم فى الكشف عن

      مفهوم التحليل العاملى االستكشافى .1

في أدبيات القياس النفسى  وردت العديد من التعريفات لمتحميل العاممى االستكشافى
أسموب إحصائى متعدد بأنو  Liu, Zumbo, and Wu (2012, 181) فووالتربوى، حيث يعر  
والتربية،  تصميم وتقنين أدوات القياس في عدة مجاالت مثل عمم النفس، االستخدام بغرض

                                                 
دراسات المحاكاة أو دراسات مونتو كارلو ىي طريقة لتوليد البيانات من خالل نموذج محدد تستخدم في اختبار أداء   1

 محكات متعددة في البحوث السيكومترية واإلحصائية.
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، كما والصحية ة والسياسية والسموكيةالعموم االجتماعيكذلك وعمم االجتماع، والتسويق، و 
أسموب إحصائى متعدد االستخدام فى أنو ب Zhang and Preacher (2015, 579) عر فوي

الباحثون عند دراسة المتغيرات الكامنة مثل  يستخدموالعموم االجتماعية والسموكية، حيث 
 .الذكاء والسمات الخمس الكبرى فى الشخصية

         أهمية التحليل العاملى االستكشافى .1
يذكر حيث  االستكشافى،راء التحميل العاممى تناول عديد من الباحثين أىمية إج  

Courtney (2013, 1) التحميل العاممى االستكشافى يستخدم عند تصميم أدوات القياس  أن
 ،البنودبين  عدد العوامل العامة والتي تفسر التباين المشتركلعندما ال توجد نظرية محددة 

يسعى لكشف العالقات بين المتغيرات أسموب إحصائى  وأنCai (2013, 85)  ويضيف
والمتغيرات الكامنة المفترضة باإلضافة إلى العالقات بين ( البنودالمالحظة )االستجابات عمى 

  قياسيا. المرادالمتغيرات النفسية أبعاد ىذه المتغيرات الكامنة والتى تمثل 

 افتراضات التحليل العاملى االستكشافى  .3
، التحميل العاممى خطوة ميمة قبل البدء فى تحميل البيانات ُيعد التحقق من افتراضات   
إلى  Beavers et al. (2013, 3-4)َمزىل  Mvududu and Sink (2013, 83) يشيرو 

 ومنيا:  االستكشافى ضرورة توافر بعض االفتراضات في البيانات قبل إجراء التحميل العاممى
 1Sample size adequacy حجم العينة مالئمة أ.  

 Kaiser–Meyer–Olkin اختبار من خالل مة حجم العينةءيتم التأكد من مال 

(KMO)  ،  غر حجم معامالت االرتباطات الجزئية مقارنة باالرتباطات وىو يقيس مدى ص
، وعندما تكون مصفوفة معامالت االرتباطات البينية مصفوفة )الثنائية بين متغيرين( األصمية
.، كما أن القيم المنخفضة ليذا االختبار تدل عمى أن 11تكون  فإن قيمة ىذا االختبارالوحدة 

، ولذلك أي ال يوجد تباين مشترك بينيما االرتباطات بين أى متغيرين ال يفسرىا متغير آخر
عمى  اً .، فإن ذلك مؤشر 31. أو 11، وعندما تقترب قيمتو من .11فيجب أن تزيد قيمتو عن 

مصفوفة معامالت االرتباط التي  ن، عالوة عمى أتحميلأن المصفوفة تقترب من المثالية فى ال
، وخاصة في حالة تكون أقل موثوقية إلجراء التحميل العاممىتنتج من حجم عينة صغير 
 يجب التنويو فى ىذا السياق إلى أنو يمكن الحصول عمى قيمةو ، انخفاض قيمة ىذا المؤشر

                                                 
6
 .Kaiser (1981)الرجوع إلى لمزيد من المعمومات عن ىذا االفتراض يمكن   
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حتى يتمك ن الباحث من تحديد البند أو البنود  7لكل بند من بنود أدوات القياس KMO اختبار
أكثر قابمية  ؛ وذلك لجعل البياناتاتخاذ قرار بشأنيامن ثم يمكن و التى ليا قيم منخفضة 

 :(3معادلة )من خالل لمبند  KMO اختبار يمكن حساب قيمةو  لمتحميل العاممى.

The KMO for item j = 
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إلى مجموع مربعات ارتباطات البند مع بقية البنود، بينما ( 3)يشير بسط المعادلة  
يتضمن المقام نفس المقدار الموجود فى البسط باإلضافة إلى مجموع مربعات االرتباطات 

 اختبار . ويمكن حساب قيمة(k-n)بعد عزل تأثير بقية البنود  الجزئية لمبند مع بقية البنود
KMO (:1ككل من خالل جمع قيمتو لكل بند من خالل معادلة ) لمصفوفة البيانات 

The KMO statistic for the entire matrix = 
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ال ( إلى مجموع مربعات االرتباطات الثنائية لكل البنود )1يشير بسط المعادلة ) 
، بينما يتضمن المقام نفس المقدار الموجود فى يتضمن ذلك بالتأكيد ارتباط البند مع نفسو(

ويجب التنويو فى ىذا  ،البنود لكلالبسط باإلضافة إلى مجموع مربعات االرتباطات الجزئية 
بقيم  -ككل لمصفوفة البياناتسواء لمبند أو  - KMOقيمة اختبار تتأثر  والسياق أن

ىذه القيم أدى ذلك إلى انخفاض قيمة  مقدار نو كمما زادإاالرتباطات الجزئية حيث 
قبثيخ ىيزفغيش أوً ال رُخذ ثىيخ ػبمييخ  ؛ ألن اسرفبع مقذاس ٌزي اىقيم دالىخ ػيKMOّاختبار

( محكات لقيم اختبار 5ويوضح جدول ) )اىؼُامو غيش مغزقيخ ىُخُد رشجؼبد مشزشمخ(.
KMO :كالتالى 

 (1خذَه )

 KMOمحنبد اىحنم ػيّ خُدح اخزجبس 

 اىزجبيه اىمشزشك دسخخ KMO اخزجبس قيمخ

 ال يدت إخشاء اىزحييو اىؼبميّ .44 – 0

 ضئيو .54 –. 44

                                                 
وليس لكل بند عمى حدة،  لمبيانات ككل KMOاختبار  يعطى قيمة SPSSُيرجى العمم فى ىذا السياق أن برنامج   7

والتى تعطى قيمة ليذا االختبار لمصفوقة البينات  Psychوالتى توجد فى الحزمة  KMOيوجد بو دالة  Rولكن برنامج 
  ككل وكذلك لكل بند عمى حدة.
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 اىزجبيه اىمشزشك دسخخ KMO اخزجبس قيمخ

 مزُعظ .64 –. 60

 ػيّ مه اىمزُعظأ .34 –. 30

 مجيش .04 –. 00

 مجيش خذاً  1 –. 40

زادت درجة التباين  KMO( أنو كمما زادت قيمة اختبار 5يتضح من جدول )
مصفوفة معامالت االرتباط أو البنود المكونة ألداة القياس المراد إجراء المشترك التي تفسرىا 

خطوة ميمة جدًا قبل  ىذا االفتراضتوافر من ُيعد التأكد من  التحميل العاممى ليا؛ ومن ىنا
؛ )الكالسيكى( أو لمبنود )الرتبى(إجراء التحميل العاممى االستكشافى سواء لالختبارات البدء في 

  الصدق اإلحصائى لمنتائج.يؤدى إلى  نظرًا ألن توافره
 البنودفحص مصفوفة معامالت االرتباط بين . ب

ُيعد فحص مصفوفة معامالت االرتباط خطوة ميمة، حيث أن البند الذى تقل قيمة  
عمى أنو ال يوجد مقدار . مع بقية البنود داخل المصفوفة فإن ذلك مؤشرًا 31ارتباطو عن 

. مع أحد البنود 31بقية البنود )ضرورة أن يرتبط بقيمة ر من التباين المشترك بينو وبين كبي
المضي قدمًا  قبل إجراء التحميل العاممى أو اتخاذ قرار بشأنوعمى األقل(؛ وبالتالي يمكن 

جراء التحميل العاممى لمعرفة مدى مقدار تشبعو عمى العوامل من ثم و  اتخاذ قرار الحذف من ا 
عدمو، والجدير بالذكر في ىذا السياق ما ورد فى أحد األدبيات البجثية أنو عندما تكون 
االرتباطات البينية منخفضة بشكل غير متوقع فإن ذلك ربما يكون نتيجة انخفاض التباين، 

تؤدى إلى انخفاض التباين، وبالتالي انخفاض قيم  Homogenousفالعينات المتجانسة 
معامالت االرتباطات البينية بين المؤشرات، ولعل ذلك يساعد الباحثين فى ضرورة اختيار 

 & ,Fabrigar, Wegener, MacCallum)عينة ممثمة أثناء تقنين أدوات القياس 

Strahan, 1999, 274). 

 محدد مصفوفة معامالت االرتباط. ج  

محدد مصفوفة معامالت االرتباط عاماًل ميمًا لتقييم مدى قابمية المصفوفة  ُيعد 
 Linearلمتحميل العاممى فيو قيمة ُتعد مؤشرًا عمى وجود مجموعات خطية )عوامل( 

combinations (Factors)  داخل المصفوفة من عدمو، فعندما ال تساوى قيمة المحدد
الصفر فإن ذلك يدل عمى أن المصوفة يمكن تفسيرىا في ضوء عوامل، أما إذا كانت قيمة 

 Identityالمحدد مساوية لمصفر فإن ذلك يدل عمى أنو ال توجد بنية عاممية )مصوفة الوحدة 
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matrix)  أو أن ىناك عدد ال نيائيInfinite  5-1العوامل، وتنحصر قيمة المحدد بين من 
.، مع مراعاة أنو كمما ارتفعت قيمتو 1115مع ضرورة العمم أنو ُيوصى أن تزيد قيمتو عن 

دل ذلك عمى زيادة عدد العوامل الناتجة، والجدير بالذكر أنو عندما تزيد قيمتو عن الصفر فإن 
 ية الباحث تفسير العوامل الناتجة.  ذلك يشير رياضيًا فقط إلى وجود عوامل ولكن تتبقى مسئول

Bartlett’s test of sphericityاختبار د.  
8 

 محددإحصائيًا بين قيمة يستخدم ىذا االختبار لبحث عما إذا كانت ىناك فروق دالة  
والصفر؟ وينص الفرض الصفرى ليذا االختبار عمى أن "مصفوفة  مصفوفة معامالت االرتباط

معامالت االرتباطات المالحظة تساوى مصفوفة الوحدة"، والبد أن تكون قيمتو دالة حتى يتم 
رفض الفرض الصفرى وقبول الفرض البديل الذى ينص عمى أن "مصفوفة معامالت االرتباط 

ألنو  1يمة ىذا االختبار في صورة معامل كاالمالحظة تختمف عن مصفوفة الوحدة" وتأتى ق
   ، حيث تشير ن لعدد البنود.1(/5-ن)نيتبع توزيعو، ويتم حساب درجات الحرية من خالل 

 مخرجات التحليل العاملى االستكشافى  .4
فى عدد العوامل، تشبعات البنود،  تتمخص أىم مخرجات التحميل العاممى االستكشافى

 ر، ويعرض الجزء التالى شرح مبسط لكل منيما كالتالى:الشيوع، نسبة التباين المفس
 Factor structure (number of factors) البنية العاملية )عدد العوامل( .أ 

ُتعد البنية العاممية عدد العوامل ألدوات القياس من أىم مخرجات التحميل العاممى 
من أىم المحكات  Interpretabilityن بساطة العوامل وقابميتيا لمتفسير إحيث  االستكشافى

 محكاتوتوجد عدة  ،الحل العاممى ومن ثمالبنية العاممية  جودةالتى تستخدم لمحكم عمى 
الجذر الكامن  ىمحك المستخمصة التى من أكثرىا استخدمًا بين الباحثينالعوامل عدد  لتحديد

أوجو  ومن بين ،الموجو إلييماكاتل وذلك بالرغم من كثرة النقد ل Scree plot منحنىو كايزر ل
 Overfactoringإلى زيادة عدد العوامل المستخمصة  النقد الموجية لمحك كايزر أنو يؤدى

كما أن قيمة الجذر الكامن األول تتأثر بوجود  ،غير قابل لمتفسير منيا البعض أن مع العمم
تزداد بزيادتيما عمى حساب االرتباطات البينية بين العوامل والتي التشبعات المشتركة وكذلك 
االنحناء نقطة فيتأثر بذاتية الباحث فى تحديد أما محك كاتل  قيم بقية الجذور الكامنة،

 Schmittيشير  تحديد عدد العوامل؛ ومن ىنا ل ُتعد أساساً الموجودة عمى المنحنى والتى 

                                                 
8
 .Bartlett (1950)ىمضيذ مه اىمؼيُمبد ػه ٌزا االفزشاض يمنه اىشخُع إىّ   
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تمثل  Parallel analysis (Horn, 1965)طريقة التحميل الموازى  إلى أن (309 ,2011)
أفضل طرق تحديد عدد العوامل في التحميل العاممى االستكشافى طبقًا لمعديد من الدراسات 

 ;Çokluk & Koçak, 2016; Crawford, et al., 2010)المحاكاة دراسات التطبيقية و 

Green, Thompson, Levy, & Lo, 2015; Ledesma & Valero-Mora, 2007; 

Patil, McPherson, & Friesner, 2008) حتى أنيا الطريقة المفضمة لدى محررى ؛
 Samplingالمجالت العممية فضاًل عمى أنيا تجنب الباحث الوقوع في أخطأء المعاينة 

error في الدراسة الحالية،؛ ونظرًا لذلك فيى الطريقة المستخدمة في تحديد عدد العوامل 
نات العشوائية والتي توازى البيانات وتقوم ىذه الطريقة في جوىرىا عمى توليد عدد من البيا

، حيث وازىمتحميل الال؛ ولذلك ُسميت ب(البنود) المؤشراتلعينة وعدد األصمية من حيث حجم ا
نى الجذور الكامنة لمبيانات حيتم تمثيل منحنى الجذور الكامنة لمبيانات األصمية مع من
بالنقاط التى تقع كمية فوق خط العشوائية التى تم توليدىا، ومن ثم يتم تحديد عدد العوامل 

الجذر الكامن ليا أكبر من متوسط جميع الجذور الكاممة لمبيانات التي والتي يكون  المنحنى
    .تم توليدىا

المتعامد  العوامل: تدويرل نايوجد طريقت وأناإلشارة فى ىذا السياق إلى  جدري
Orthogonal والمائل Oblique ولكن ُيوصى باألخير، وخاصة فى المتغيرات التربوية ،

ألنيا مرتبطة بطبيعتيا، كما أو العموم االجتماعية والدراسات اإلنسانية بصفة عامة والنفسية 
ألنو يأخذ العالقة بين أن بعض الدراسات أشارت إلى أن التدوير المائل يؤدى إلى نتائج أفضل 

، (Beavers et al., 2013, 10; Costello & Osborne, 2005, 7) العوامل فى االعتبار
؛ ونظرًا لذلك فقد تم استخدام التدوير المائل فى الدراسة الحالية ل العاممىومن ثم دقة الح

في  المستخدمة في التحميل المتعامد Varimx التي ُتعد مماثمة لطريقة Obliminبطريقة 
التدوير شائع بين الباحثين أن استخدام خاطئ أن ىناك اعتقاد  كما، تبسيطيا لمحل العاممى
سيولة تفسير البنية العاممية؛ ألنو يؤدى إلى قمة عدد البنود التي تتشبع المتعامد يؤدى إلى 

، ولكن ُيوصى باستخدام التحميل المائل ألنو إذا تشبعات مشتركة عمى العوامل المستخمصة
( قبل ذلك التوضيحكما موم اإلنسانية في العالعوامل غير مرتبطة )ىذا أمر نادر الحدوث  تكان

فإنو يؤدى إلى نتائج مثل تمك الخاصة بالتدوير المتعامد، أما إذا كانت العوامل مرتبطة فإنو 
؛ ألنو أثناء اختيار التدوير المتعامد أثناء لتدوير المتعامديؤدى إلى نتائج أفضل مقارنة با

تكون متعامدة وليست مرتبطة، أما في التحميل عمى أن تحميل البيانات فإنو يتم إجبار العوامل 
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-Bandalos, 331) المائل فإنو تُترك الحرية لمعوامل عمى أن تكون مرتبطة أو غير ذلك

أنو إذا كانت العوامل مرتبطة وتم استخدام إىّ  (Davenport, 2019)ولذلك يشير  ؛(333
ية بين العوامل تظير في شكل التحميل المتعامد بداًل من المائل فإن ىذه العالقة االرتباط

تتشبع عمى أكثر البنود ) مبنود عمى العوامل المستخمصةل Cross-loadings مشتركة تشبعات
 صعوبة تفسير البنية العاممية. ، األمر الذى يزيد من(Complex itemsمن عامل 

 Items’ loadings  على العوامل البنودتشبعات  .ب 
عمى العوامل المستخمصة من أىم المحكات التى تسيم فى  البنودُتعد قيم تشبعات 

 البندتشبع فيو يىو الذى أو األكثر منعة ، والحل األمثل أو حذفيا البنودىذه اإلبقاء عمى 
تشبعًا يقترب من الصفر عمى بقية و  عمى عامل واحد Primary loading مرتفعاً تشبعًا 
أن  أكثر تحديداً بشكل  التنويوضرورة مع ، (Bandalos, 307; Brown, 2006, 30) العوامل

و فى التدوير المتعامد يتم حيث أن ،ختمف باختالف نوع تدوير العوامليتفسير قيم التشبعات 
أقصى عالقة ارتباطية بين البند والعامل وىذه العالقة  تفسير تشبع البند عمى العامل عمى أنو

. فإن 137. و335عمى عاممين بمقدار  يتم تقييميا بشكل مستقل، فمو أن ىناك بندًا تشب ع
من التباين فى استجابات األفراد عمى ىذا البند بينما  %33 ذلك يعنى أن العامل األول يفس ر

من استجابات األفراد عمى نفس البند، وبالتالى فإن العامل  %11 تقريباً  العامل الثانى يفس ر
فيأخذ العالقة بين العوامل الثانى أكثر تمثياًل ليذا البند من العامل األول، أما التدوير المائل 

وذلك قبل حساب ارتباط البند بالعامل؛ ومن ثم تكون  -كما تم ذكره مسبقًا  -فى االعتبار 
)معامالت عبارة عن العالقة االرتباطية  Pattern matrixالنمط تشبعات البنود فى مصفوفة 

لعوامل أو بين البند والعامل الكامن بعد حذف تأثير العالقات البينية بين ااالنحدار الجزئية( 
فإن التشبع يكون عبارة عن  Structure matrix أما مصفوفة البنية ،التباين المشترك بينيا

)العالقة بين  العامل الكامن دون حذف تأثير التباين المشتركبين البند و  معامل االرتباط
؛ ونظرًا لذلك فـإن الباحث يجد أن نفس البند يتشبع عمى العامل بدرجة أكبر فى العوامل(

  .(Beavers et al., 2013, 10)  مصفوفة البنية عنو فى مصفوفة النمط
 Communulaties الشيوع .ج 

فتشير ىذه  عمى العوامل المستخمصة، البنودعد الشيوع نتيجة مباشرة لقيم تشبعات يُ  
ويتم حسابيا من ، عمى جميع العوامل المستخمصة بندلمالتباين المشترك مقدار القيم إلى 

وذلك فى حالة  العوامل المستخمصة ىذهعمى  البنودتشبعات قيم مجموع مربع حساب  خالل
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، أما التي تكون فيو قيم معامالت االرتباط بين العوامل مساوية لمصفر التدوير المتعامد فقط
العوامل عمى  البنوديتوقف عمى تشبعات حساب قيم الشيوع فإن فى حالة التدوير المائل 

 (Brown, 2006, 90) معامالت االرتباط البينية بين ىذه المتغيرات قيم وكذلك  المستخمصة

التباين لمتغيرين مرتبطين مثاًل )س ، ص( تشير إلى تباين س + وفى ىذه الحالة فإن قيم 
بين الصفر والواحد وتنحصر قيم الشيوع ، قيم التغاير بين س وص×  1تباين ص + 

الصحيح وكمما اقتربت من الواحد الصحيح دل ذلك عمى جودة البند فى قياس السمة المقاسة 
بدرجة كبيرة عمى عامل واحد فقط وتشبع د ىذا البنىذه القيمة إلى تشبع  ُتعزىشريطة أن 

 .ل كما تم التنويو إلى ذلك مسبقاً يقترب من الصفر عمى بقية العوام
 Explained amount of variance نسبة التباين المفسر .د 

فى الحكم عمى التباين المفسر التى تفسرىا بنود أداة القياس أىمية كبيرة  نسبةل تمث  
تمثيل ، حيث كمما زادت ىذه النسبة دل ذلك عمى االستكشافىجودة نتائج التحميل العاممى 

 بنية عامميةشريطة أن تكون ىذه النسبة ناتجة عن  دقيقًا لمسمة موضع القياسداة تمثياًل األ
ة أبعاد السمة المستيدفة بالقياس، مع ضرورة باإلضافة إلى كونيا تعكس بدق قابمة لمتفسير

؛ ألن الجذر الكامن ىو تشبعات جميع البنود عمى العامل ر بحجم قيمالتنويو إلى أنيا تتأث
    مجموع مربع تشبعات جميع البنود عمى العامل.

                              رابعاً: التحليل العاملى التوكيدى

 Structuralأحد أىم تطبيقات نمذجة المعادلة البنائية  التوكيدى ل التحميل العاممىيمث   

equation modeling  تأكيد أو رفض البنية العاممية ألدوات من بين أىم استخداماتو والذى
إلقاء الضوء عمى ولذلك  ؛البنية الداخميةصدق لدليل ك القياس فى العموم النفسية والتربوية

التى من شأنيا تحسين ممارسات مثل عدد فئات االستجابة و المرتبطة بمنيحيتو بعض النقاط 
ل يمث   مما فى الجوانب التطبيقيةمنو يعظ م االستفادة  أمرًا ميماً  ُيعد الباحثيناستخدامو بين 

 ألدبيات القياس النفسى والتربوى. إضافة
 مفهوم التحليل العاملى التوكيدى .1

في أدبيات القياس النفسى  التوكيدىردت العديد من التعريفات لمتحميل العاممى و  
نوع من أنواع نمذجة المعادلة البنائية بأنو  Brown (2006, 1)والتربوى، حيث يعر فو 

 المتغيرات المالحظة أو المؤشراتيختص بنماذج القياس من خالل دراسة العالقة بين 
، كامنةالمتغيرات البين )مفردات االختبارات، درجات االختبارات، تقديرات المالحظة السموكية( و 
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بأنو أسموب   أحد الباحثين، كما يع رفو Hypothesis-drivenلفروض كما أنو موجو نحو ا
إحصائى يتسم بالمنعة ويستخدم لفحص العالقات بين المتغيرات الكامنة )االتجاىات، السمات، 
الذكاء، االضطرابات العيادية(، وىو عمى عكس التحميل العاممى االستكشافى فيتطمب مسبقًا 

 نظرية محددة وذلك استنادًا إلىتحديد العالقات المفترضة بين المتغيرات المالحظة 
(Jackson, Gillaspy, Jr., & Purc-Stephenson, 2009, 6). 

 التحليل العاملى التوكيدىأهمية  .2

 Brown (2006, 2-5) شيري، حيث لمبنود أىمية التحميل العاممى لمتوكيدى تعددت     
تتضح فى تقويم الخصائص السيكومترية  التحميل العاممى التوكيدى إلى أن أىم استخدامات

عندما يتم تطبيق  Measurement invariance ، وكذلك تقويم تكافؤ القياسألدوات القياس
، كما مثل النوع )ذكور/إناث( Heterogeneousأداة القياس عمى مجموعات غير متجانسة 

مالئمة البقة غير ن مؤشرات جودة المطاإأنو يسبق دراسات نمذجة المعادلة البنائية؛ حيث 
)االستجابات عمى  لمنماذج التى يتم دراستيا تنتج عن خطأ فى تحديد المؤشرات المالحظة

  .والكامنة قبل البدء فى تحميل البيانات البنود(

  التوكيدىالتحليل العاملى  افتراضات .3
 حيث يشيرل االعتدالية متعددة المتغيرات أىم افتراضات التحميل العاممى التوكيدى، تمث    

West, Finch, and Curran (1995)  ّممب َسد فBrown (2006, 379)  أن إلى
استخدام طريقة أقصى احتمال لتقدير معالم النموذج فى حالة انتياك افتراض اعتدالية 

تقدير توسط )زيادة رفض النماذج(، وانخفاض م 1البيانات يؤدى إلى تضخم قيم معامل كا
 لتقدير كبير المطابقة المقارن، وكذلك انخفاض متوسط أو مؤشر مؤشرات جودة المطابقة مثل

تمالية الخطأ من النوع قيم الخطأ المعيارى المرتبطة بمعالم النموذج مما يؤدى إلى تضخم اح
عالم المجتمع ال تختمف عن ستنتاج أن قيم المعالم مختمفة عن الصفر فى حين أن ماألول )ا
ب الباحث استيفاء استخدام أسموب التحميل العاممى لمبنود يجن   ويجب التنويو إلى أنالصفر(، 

المستخدمة في ىذا األسموب ال تتطمب االعتدالية  WLSMVنظرًا ألن طريقة  ؛ىذا االفتراض
  المتعددة. 
ال يمكن  أوً Maydeu-Olivares, Cai, and Hernández (2011, 335) ذكري 

في حالة البيانات التي  1لمداللة اإلحصائية المرتبطة بقيمة إحصاءة كا Pالثقة في قيمة 
المتعددة وذلك يبرز أىمية استخدام التحميل  جمعيا بأسموب ليكرت ألنيا بعيدة عن االعتدالية
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 Mvududu and Sink، كما يضيف ألنو ال يتطمب ىذا االفتراض العاممى التوكيدى لمبنود

متعددة المتغيرات فى البيانات موضع التحميل افر شرط االعتدالية إذا لم يتو  أنو (93 ,2013)
فإن ذلك يؤثر عمى دقة مؤشرات جودة المطابقة وكذلك احتمالية الخطأ من النوع األول )قبول 

ال تتوافر فى البيانات الرتبية،  المتغيرات متعددةولكن االعتدالية ، النماذج غير الصحيحة(
إلى ضرورة استخدام التحميل العاممى  Wirth and Edwards (2007, 2)ومن ىنا يشير
أو نموذج  Categorical Confirmatory Factor Analysis (CCFA) التوكيدى الرتبى

ألنو أكثر ؛ وتنتيج الدراسة الحالية التحميل العاممى لمبنود كما ىو شائع فى األدبيات البحثية
ستجابات االحيث يفترض أن  سموب ليكرتإجمعيا بالتي يتم الرتبية مة لطبيعة البيانات ءمال

الستجابات كامنة  Discrete منفصمة مؤشراتفي أسموب ليكرت عبارة عن  البنودعمى 
 ؛ وىذا ما يزيد من أىمية التحميل العاممى لمبنود المستخدم في الدراسة الحالية.متصمة

 مخرجات التحليل العاملى التوكيدى  .4

تحتوى كل نماذج التحميل العاممى التوكيدى إلى أن  Brown (2006, 53-54)يشير  
وىى عبارة عن ميول االنحدار لمتنبأ بيذه  تشبعات المؤشرات عمى المتغيرات الكامنة عمى

الخطأ )مقدار التباين  ، كما تحتوى أيضًا عمى تباينالكامنة ىذه المتغيراتالمؤشرات من خالل 
الحمول غير في وأيضًا  خطأ القياس(، ىو بمثابةو  الكامنفي المؤشر والذى لم يفسره العامل 

موقع جميع )مدى  بمثابة مدى تشتت أفراد العينة عمى العاملتباين العامل يكون المعيارية 
متشابو أم مختمف(، كما أن ىذه النماذج يمكن أن تحتوى عمى تغاير أفراد العينة عمى العامل 

قيم الخطأ أو  Correlated residualsقيم البواقى المرتبطة ) Error covarianceالخطأ 
 غيرألسباب  انىذان المؤشران يرتبطبين أي مؤشرين ) (Correlated errorsالمرتبطة 

         التأثير المشترك لمعامل الكامن(، وتتمثل أىم مخرجات التحميل العاممى التوكيدى فى التالى:
  مؤشرات جودة المطابقةأ.   

مخرجات التحميل العاممى التوكيدى التى يتم من  مؤشرات جودة المطابقة من أىم ُتعد 
ويجب التنويو  ،ومع ذلك ال يجب االكتفاء بيا ،المحددة مسبقاً  خالليا قبول أو رفض النماذج
 ر تباين الخطأداوىى تقيس مق  Absoluteإلى مؤشرات مطمقةأن ىذه المؤشرات تنقسم 

Error variance  وأخرى نسبية النموذج المفترض، الموجود فيRelative 

(Incremental, Comparative)  النموذج المفترض عن النموذج مدى أفصمية وىى تقارن
التي يوصى تدوينيا في نتائج دراسات التحميل العاممى وتتمثل أىم ىذه المؤشرات  ،الصفرى
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-Bandalos, 2018, 377) األدبيات البحثيةطبقًا لما ورد فى العديد من  فى التالىالتوكيدى 

380; Brown, 2006, 81-86; Chen, 2007; Hoe, 2008; Hu & Bentler, 1999; 

Kline, 2011, 191-209; Mvududu & Sink, 2013, 93-94; Prudon, 2015, 4-

 :(1151) محمد بوزيان تيغزةأ، َمزىل (6

1كا إحصاءة ( 1)  
Statistic                  χ2                                                    

البيانات ب الخاصة /االرتباطمدى التشابو بين مصفوفة التغاير 1قيمة إحصاءة كاتقيس  
 منموذجالمتوقعة ل /االرتباطومصفوفة التغاير Observed)المالحظة(  موضع التحميل

Model-implied فروق دالة بين المصفوفتينال توجد "، وينص الفرض الصفرى عمى أنو،" 
مع  ،حتى يمكن قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض البديل ويفضل أن تكون قيمتو غير دالة

ضرورة التنويو إلى أنو عمى النقيض من اختبار الفروض فى األساليب اإلحصائية األخرى 
ألن  فيسعى الباحث فى ىذا السياق إلى قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض البديل؛ نظراً 

وىذا ما ال ينشده  وجود اختالف بين المصفوفتين ىتدل عم 1كا حصاءةإلالقيمة الدالة 
 (:1من المعادلة ) 1. ويمكن حساب قيمة إحصاءة كاالباحث

                  χ2
 = (n-1)  × F                                 (5) 

 Fit (discripency)" إلى دالة المطابقة F، بينما تشير "" إلى حجم العينةnحيث تشير "

functionمربعات لمتوسط  صغر قيمة، مع ضرورة التنويو أن دالة المطابقة تشير إلى أ
دالة المطابقة دل عمى ذلك عمى  الفروق بين المصفوفتين، حيث أنو كمما انخفضت قيمة

تصل إلى الصفر حيث أنيا ، 1قيمة كا ، وبالتالي تنخفضانخفاض الفروق بين المصفوفتين
)تكون قيمة دالة بصرف النظر عن حجم العينة  في حالة انعدام الفروق بين المصفوفتين

أن ، مع مالحظة ولكن قمما يحدث ذلك نتيجة أخطاء المعاينةالة( حفي ىذه الصفر المطابقة 
عدد معالم النموذج، وذلك في حالة  - 1(/5-= ن)ن 1درجات الحرية الخاصة بقيمة كا

عدد معالم النموذج، وذلك في  - 1(/5استخدام مصفوفة معامالت االرتباط، بينما = ن)ن+
، كما أن قيمة حالة استخدام مصفوفة التغاير، حيث أن "ن" تشير إلى عدد البنود في االختبار

مع العمم أن درجات ، التي يتم تقديرىاتميل إلى االنخفاض كمما زادت معالم النموذج  1كا
 الحرية تميل إلى االنخفاض أيضًا.

، حيث كمما زاد حجم تتأثر بحجم العينة 1أن داللة إحصاءة كا (1ُيالحظ من معادلة ) 
ديل، رفض الفرض الصفرى وقبول الفرض البيؤدى إلى فى قيمتيا مما  العينة حدث تضخم
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كما  ،حجم العينة وليس االختالف الفعمى بين المصفوفتين بالرغم أن ىذه الداللة قد ُتعزى إلى
 ُيوصىإال أنو  االختباروبالرغم من النقد الموجو ليذا أنو يتطمب االعتدالية المتعددة لمبيانات، 

تدوينو فى دراسات التحميل العاممى التوكيدى ونمذجة المعادلة البنائية، عالوة عمى أنو يدخل ب
ويقترح بعض الباحثين  ،Tucker–Lewis مؤشر األخرى مثلحساب بعض المؤشرات فى 

مع االعتماد عمى مؤشرات أخرى المناظرة عمى درجات الحرية  1قسمة قيمة إحصاءة كا
 1، وُيفضل أن يقل ناتج قمسة كاالدراسةموضع المفترضة لمتحقق من جودة مطابقة النماذج 

     .1عمى درجات الحرية عن 
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 Root Mean Squared Error of  لمتوسط خطأ االقترابالجذر التربيعى ( 2) 

Approximation (RMSEA)  

يشير إلى مقدار التباين غير المفسر )الخطأ( فيو يعطى مؤشر لمدى مطابقة معالم  
لمصفوفة التغاير الخاصة بالمجتمع، مع األخذ فى االعتبار أن قيمتو تتأثر  المفترض النموذج

، وكمما اقتربت قيمتو من الصفر دل ذلك عمى 1بحجم العينة ودرجات الحرية وكذلك قيمة كا
ل تدوين حدود ويفض   ،دل ذلك عمى عدم المطابقة 08.جودة المطابقة أما إذا زادت قيمتو عن 

أن حدود الثقة عد مؤشرًا عمى دقتو مع ضرورة األخذ فى االعتبار الثقة الخاصة بو التى تُ 
عندما  عداوعدد المعالم الحرة فى النموذج )ترتبط قيمتو بحدود ثقة أوسع تتأثر بحجم العينة 

، والجدير بالذكر أن نتيجة عدم المطابقة طبقًا ليذا المؤشر ُتعزى إلى يكون حجم العينة كبيرًا(
إلى أن ىذا المؤشر  وُيرجى التنويو لمنموذج وليس إلى أخطاء المعاينة.عدم التحديد الجيد 

أحد األكثر تدوينًا في دراسات التحميل العاممى التوكيدى، حيث يمكن حسابو من المعادلة 

(1:)            RMSEA = √
      

       
                               (6)      

χ حيث تشير   
إلى  df" إلى حجم العينة، في حين تشير n، بينما تشير "1قيمة كا إلى 2

انخفضت قيمة  كمما قيمة ىذا المؤشر تنخفض درجات الحرية، وُيالحظ من ىذه المعادلة أن
       = درجات الحرية. 1كا ، كما أن قيمتو تصل إلى الصفر إذا كانت قيمة1كا
 جذر متوسط مربعات البواقى المعيارية( 3)

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)  

جذر متوسط مربعات ُيعد مؤشر جذر متوسط مربعات البواقى المعيارية تعدياًل لمؤشر  
مؤشر  يشيركما  ،الذى يصعب تفسيره Root Mean Square Residual (RMR) البواقى

متوسط الفرق المعيارى بين مقدار التغاير المالحظ  إلى جذر متوسط مربعات البواقى المعيارية
والمتوقع لمنموذج؛ ولذلك يتم حسابو من مصفوفة االرتباط الخاصة بالبواقى من خالل جمع 
مربعات عناصر ىذه المصفوفة وقسمتيا عمى عددىا ثم أخذ الجذر التربيعى لمنتيحة، وكمما 

بالتالى تزداد مطابقة البيانات لمنموذج زاد حجم العينة وعدد معالم النموذج تقل قيمتو، و 
المفترض، وكمما اقتربت قيمتو من الصفر دل ذلك عمى مطابقة أفضل لمنموذج، وعمى كل 

ل أن تقل قيمتو عن  ىء فى البيانات يويو إلى أن ىذا يؤدى بشكل سن.، ويجب الت11فيفض 
نويو لتوجيو نظر الرتبية؛ ومن ثم فمن يستخدم فى الدراسة الحالية ولكن تم عرضو لمت

 الباحثين إلى عدم االعتماد عميو أثناء استخدام التحميل العاممى التوكيدى لمبنود.  
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 Comparative Fit Index (CFI) ن( مؤشر المطابقة المقار4)

يقيس مدى أفضمية النموذج المفترض عن النموذج الصفرى فى إعادة إنتاج مصفوفة  
ق بين البيانات والنموذج المفترض، ويتسم ومقدار الفر التغاير المالحظة أو من خالل حساب 

بعدم تأثره بحجم العينة ولكنو يتأثر بزيادة عدد معالم النموذج، وكمما اقتربت قيمتو من الواحد 
. فأكثر، وٌيرجى 31وُيفضل أن تكون قيمتو  الصحيح دل ذلك عمى مطابقة جودة أفضل،

طابقة تدوينًا في دراسات التحميل العاممى التنويو أيضًا أنو من أكثر مؤشرات جودة الم
 :(3)التوكيدى ودراسات النمذجة البنائية، حيث يمكن حسابو من معادلة 

              CFI = 1 - 
       
 

  
      

                         (7)    

إلى النموذج الصفرى أو المستقل  Bالنموذج المفترض، بينما تشير  إلى Mحيث تشير    
 1اسة، وكمما كانت قيمة كاالذى تم التنويو إليو أثناء عرض اإلطار النظرى الخاص بالدر 

    .5مساوية لمصفر أو أصغر من درجات الحرية فإن قيمتو = 
  Non-normed Fit Index (NNFI)المعيارى غير ( مؤشر المطابقة 5) 

، Tucker–Lewis Index (TLI)لويس  –ُيطمق عمى ىذا المؤشر أيضًا مؤشر تاكر  
ق بين قيمة وعمى حساب مقدار الفر الذى يعتمد مؤشر المطابقة المعيارى عد تعدياًل ليُ والذى 

من أكثر مؤشرات جودة المطابقة ٌَُ  ،لمنموذج المفترض مقارنة بالنموذج الصفرى 1كا
وُيفضل أن تكون قيمتو  يتأثر بعدد النماذج الحرة فى النموذج، ألنو RMSEAشيوعًا، فيشبو 

 (:1. فأكثر، ويمكن حسابو من معادلة )31

             TLI = 

  

      
   

  

      
 

  

      
  

                        (8) 

 Goodness of Fit Index (GFI) مؤشر جودة المطابقة( 6)

المالحظة والخاصة  مجموع مربعات اختالف التباين بين المصفوفتينيشير إلى نسبة  
أنو يتأثر بعدد المؤشرات لكل عامل  مممع العلتباين الكمى، بالنموذج المفترض فى ضوء ا

 Adjusted Goodness of Fit Indexُيعد مؤشر جودة المطابقة المعدل كامن ولذلك 

(AGFI)  ًجودة من الواحد الصحيح دل ذلك عمى  ماقيمتيوكمما اقتربت  المؤشر اليذ تعديال
وقيمة مؤشر . 31 ة مؤشر جودة المطابقة أكبر منمطابقة أفضل، وُيفضل أن تكون قيم

ؤشران أقل شيوعًا، ، وٌيرجى التنويو إلى أن ىذان الم.11جودة المطابقة المعدل أكبر من 
   وخاصة في نتائج الدراسات الحديثة.
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، الجذر التربيعى لمتوسط خطأ االقتراب، جذر 1اك سياق أنتجدر اإلشارة في ىذا ال 
مؤشر جودة المطابقة، مؤشر جودة المطابقة المعدل متوسط مربعات البواقى المعيارية، 

لويس( -المطابقة غير المعيارى )تاكرمؤشرات مطمقة، بينما مؤشر المطابقة المقارن ومؤشر 
والنسبية أثناء المطمقة بعض مؤشرات المطابقة  بتدوينُيوصى  ومن ىنا، مؤشرات نسبية

الجذر التربيعى ، 1، حيث أن األكثر شيوعًا ىم: كاعرض نتائج التحميل العاممى التوكيدى
لويس، ولذلك سيتم تدوينيم في -، مؤشر المطابقة المقارن، مؤشر تاكرلمتوسط خطأ االقتراب
   نتائج الدراسة الحالية.

 
 معيارية(ال غير)التشبعات  لمؤشرات النموذج غير المعيارية التقديرات)ب( 
، وتتمثل مشكمة ىذه القيم في 5يحدد الباحث تشبع أول مؤشر عمى العامل الكامن ب      

أ ، ويمكن لمباحث تدوين قيم الخطصعوبة تفسيرىا؛ ولذلك يتم حساب التشبعات المعيارية
المعيارى الخاصة بيذه المؤشرات، وكذلك قيم النسبة الحرجة لمعرفة البنود غير الدالة والتي 

 في ضوء اإلطار النظرى لمنموذج المفترض.فقط ُيفضل حذفيا 
 )التشبعات المعيارية( لمؤشرات النموذج المعيارية التقديرات( ج)

والناتج ىو مقدار التباين  تتسم ىذه القيم بسيولة تفسيرىا وذلك من خالل تربيعيا 
 الذى يفسره العامل الكامن في المؤشر.

  لبنودتباين الخطأ الخاص با)د( 
إلى أنو يتم تقويم نماذج التحميل العاممى التوكيدى  Brown (2006, 126)يشير  

تشبعات المؤشرات قيم اتجاه وحجم وداللة  ضوء بعض فحص مؤشرات جودة المطابقة فى
ن إ، حيث الخطأ الخاص بالبنودتباين تباين والتغاير الخاص بالعوامل، العمى العوامل، 

تقديرات معالم النموذج البد أال تتخطى قيم درجات القطع المتفق عمييا فى األدبيات البحثية، 
، كما أن القيم السالبة 5+ فمثاًل يجب أال تتخطى معامالت االرتباط المعيارية بين العوامل

 "Heywood casesُيطمق عمييا " ين الخطأ تمثل مشكمة فى النماذجلتباين العوامل وتبا
)القيم السالبة لمعامالت االرتباط بين العوامل ال تمثل مشكمة إذا كانت تتفق مع النظرية التى 

، والتى ُتعد مؤشرًا عمى وجود خطأ فى تحديد النماذج المفترضة تم بناء النماذج فى ضوئيا(
ال يفسره  والذيويشير تباين الخطأ أيضًا إلى مقدار التباين في المؤشر  .أو حجم العينة
 العامل الكامن.
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  االرتباطات بين العوامل)ه( 

تحديد مدى ويتم  يشير إلى قيمة معامالت االرتباط بين المتغيرات الكامنة المفترضة   
   من خالل الخمفية النظرية التي تم تحديد النموذج المفترض في ضوئيا. دقتيا

التي  البحوث والدراسات السابقةاإلطار النظرى وعلى عام عقيب تخامساً: 
  تم توظيفها

مما سبق عرضو أن منيجية التحميل العاممى بشقيو االستكشافى والتوكيدى يتضح 
كما أن  ،بإجراء مزيٍد من الدراسات واأوص والذين عديد من الباحثينلمبنود حظيت عمى اىتمام 

الدراسات السابقة التى تم عرضيا يوجد بيا بعض المحددات التى تحول دون تعظيم االستفادة 
منيا فى الجانب التطبيقى، ويبرز الجزء التالى أىم ىذه المحددات والتى ٌتعد نواة إلجراء 

 :الدراسة الحالية
بقة إلى بحث تأثير عدد فئات االستجابة عمى افتراضات لم تتطرق أى الدراسات السا .5

األمر الذى يجعل الدراسة الحالية إضافة ألدبيات القياس  ؛التحميل العاممى االستكشافى
 النفسى والتربوى.

باستخدام نموذج تحميل دراسات منيجية تحميل المكونات األساسية استخدمت بعض ال .1
لمبنود  االستكشافى لالختبارات( وليس التحميل العاممىالتباين المشترك )التحميل العاممى 

 ;Chomeya, 2010) بغرض التوصل لمبنية العاممية لممقاييس المستخدمة فى دراساتيم

Muñiz, et al., 2005) ،( إسماعيل،  عبدالرحمن محمدوكذلك بعض الدراسات العربية
العوامل المستخمصة  الحل العاممى من حيث عدد األمر الذى يؤثر عمى دقة، (1151

نظرًا لالختالف المنيجى بين المكونات األساسية والتحميل  ؛ونسب التباين المفسر
، وكذلك منعة التحميل العاممى لمبنود مقارنة بالتحميل العاممى لالختبارات عند العاممى

 .التعامل مع البيانات الرتبية
فقط لتقييم تأثير عدد فئات عمى نسبة التباين المفسر السابقة  دراساتالاقتصرت معظم  .3

 Chomeya, 2010; Lozano) التحميل العاممى االستكشافىمخرجات االستجابة عمى 

et al., 2008; Muñiz, et al., 2005; Weems, 1999;  وكذلك بعض الدراسات ،
عدم توظيف طريقة  ، باإلضافة إلى(1151إسماعيل،  عبدالرحمن محمدالعربية )

والتى تؤدى إلى نتائج أدق مقارنة بمحكى كايز  التحميل الموازى لتحديد عدد العوامل
  وكاتل. 
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 ;Dolan, 1994) مؤشرات جودة المطابقة فقطعمى  األجنبية الدراساتمعظم  اقتصرت .1

Green et al., 1997)  ،( ياسر ، حجاج غانم أحمد عمىوكذلك بعض الدراسات العربية
لبحث تأثير عدد فئات االستجابة عمى نتائج التحميل وذلك  (1155، عبداهلل حفنى حسن

العاممى التوكيدى بالرغم من توصيات بعض األدبيات البحثية بضرورة عدم االكتفاء بيذه 
بحث قيم تشبعات المؤشرات عمى ضرورة المؤشرات لبحث مطابقة النماذج ولكن 

 التباين المرتبط بيا وكذلك معامالت االرتباط بين ىذه المتغيراتالمتغيرات الكامنة ومقدار 

(Brown, 2006, 86-87). 
-Hall, 2017; Maydeu) لمبنودالتوكيدى التحميل العاممى  فقط تاناستخدمت دراس .1

Olivares et al., 2009)   ولكنيا ركزت فقط عمى مؤشرات جودة المطابقة كمحك
افتراضات ، مع عدم وجود أى دراسة ركزت عمى لقبول أو رفض النماذج المفترضة

 التحميل العاممى االستكشافى لمبنود.ومخرجات 
لممتوسطات  لم تتطرق معظم الدراسات إلى استخدام طريقة المربعات الصغرى الموزنة .1

لمبنود  لتقدير معالم النموذج سواء فى التحميل العاممى االستكشافى أو التوكيدى والتباين
   لمبيانات الرتبية كما تضمن اإلطار النظرى لمدراسة.  مالءمتيابالرغم من 
التى تناولت تأثير ىناك ندرة واضحة فى الدراسات السابقة أن  -مما سبق-يتضح 

، لمبنود والتوكيدى عدد فئات االستجابة عمى افتراضات ومخرجات التحميل العاممى االستكشافى
 ،ُتعد ىذه الدراسة إضافة لألدبيات البحثية في مجال القياس النفسى والتربوى من ىناو 

  .وخاصة في البيئة العربية
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 فروض الدراسةسادساً: 

في بصورة تقريرية والتي تم صياغتيا  تسعى الدراسة الحالية الختبار الفروض التالية
 :وكذلك الدراسات السابقة التي تم توظيفيا ضوء مراجعة اإلطار النظرى لمدراسة

( عمى استيفاء افتراضات التحميل العاممى 7، 1، 3يوجد تأثير لعدد فئات االستجابة ) .1
محدد  ،KMOمة حجم العينة من خالل نتائج اختبارء)مالاالستكشافى لمبنود 

 (Bartlett’s Test of Sphericityمصفوفة معامالت االرتباط ونتائج اختبار 
 لمقياس الممل األكاديمى.

( عمى مخرجات التحميل العاممى 7، 1، 3يوجد تأثير لعدد فئات االستجابة ) .2
)عدد العوامل، قيم التشبعات، قيم الشيوع، ونسبة التباين المفسر( االستكشافى لمبنود 

 .لمقياس الممل األكاديمى
العاممى التوكيدى  ( عمى مخرجات التحميل7، 1، 3يوجد تأثير لعدد فئات االستجابة ) .3

لمبنود )مؤشرات جودة المطابقة، التشبعات غير المعيارية وقيم الخطأ المعيارى 
التشبعات المعيارية، تباين الخطأ، وقيم معامالت النسبة الحرجة، المرتبطة بيا، 

 االرتباط بين المتغيرات الكامنة( لمقياس الممل األكاديمى. 
 جراءات الدراسةإ

 الدراسةمنهج  أوالً: 
الدراسة فّ  Repeated measures designتصميم القياسات المتكررة  تم استخدام 

بعدد فئات ولكن المشاركين نفس عمى  الدراسةأداة نفس تم تكرار تطبيق الحالية، حيث 
، ويتسم ىذا التصميم بأنو يمك ن سبعة( -خمسة  -)ثالثة مختمف لالستجابة فى كل مرة 

والتى ُتعزى إلى  Intra-individual effectsألفراد ل يةبينالتأثيرات الالباحثين من تحديد 
أن كما النتائج،  فى دقةال مزيد من، األمر الذى يؤدى إلى اختالف عدد فئات االستجابة

أن االختالف في النتائج يرجع  يضمنالثالثة لمقياس استجابة جميع المشاركين عمى صور ا
وليس اختالف المشاركين عمى كل صورة من صور فئات االستجابة تالف عدد اخ إلى

   المقياس.
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 الدراسة ن فيوالمشارك: ثانياً 

وطالبة من طالب كمية التربية بقنا  لبطا 317ون عدد المشاركين في الدراسة من تك  
 قدره بمتوسط عمرىسنة  11-11تتراوح أعمارىم بين  م1157/1151لمعام الجامعى 

  ، والذين استجابوا عمى صور المقياس الثالثة.1.113قدره  وانحراف معيارىسنة  11.133
  أداة الدراسةاً: ثالث

محسوب عبدالقادر الجامعة )الممل األكاديمى لدى طالب تم استخدام مقياس  
بعد إجراء التحميل العاممى االستكشافى و  ،بنداً  11ون المقياس من تك  حيث  ،(1151الضوى، 

 57لممقياس فى الدراسة األساسية تشبعت بنوده عمى عاممين، العامل األول تشبعت عميو 
( وقد 11، 17، 11، 11، 11، 15، 11، 53، 53، 51، 51، 7، 1، 1، 3، 1، 5) بنداً 

، 3، 1، 1بندًا ) 55 عمى العامل الثانى ، بينما تشبعالممل من المحتوى الدراسىتم تسميتو 
، الممل من أسموب التدريس( وقد تم تسميتو 13، 11، 51، 57، 51، 51، 51، 55

وٌيرجى التوضيح في ىذا السياق أن مقياس الممل األكاديمى ما ىو إال نموذج تطبيقى الختبار 
الرئيس يدف الاألكاديمى، حيث أن ، وليس بحث البنية العاممية لمممل فروض الدراسة الحالية

بة عمى افتراضات التحميل العاممى االستكشافى مدراسة ىو بحث تأثير عدد فئات االستجال
لم يرد فى الدراسة األساسية التى تم ، كما أنو كما تم إيضاح ذلك مسبقاً  والتوكيدى لمبنود

تصميم وتقنين المقياس بيا أنيا استخدمت نموذج التحميل العاممى لمبنود األكثر مالءمة 
 .لمبيانات الرتبية
 –موافق بشدة ) النسخة األصمية لممقياس من عدد خمس فئات لالستجابة تكونت

 تم فقد، أما في سياق الدراسة الحالية (أبداً غير موافق  -غير موافق  - متردد -موافق 
تعديل ترتيب تم  كما، (7، 1، 3لممقياس فى ضوء عدد فئات االستجابة ) صور ثالثإعداد 

المختمفة فئات الكممة "أبدًا" لتصبح "بشدة" لالتساق في تسمية كذلك فئات االستجابة و 
 كالتالى:  ة، ومن ثم أصبحت فئات االستجابالستجابةل

 (موافق –متردد  – غير موافقالصورة الثالثية: ) .5
موافق  -موافق  –متردد  -غير موافق  –الصورة الخماسية: )غير موافق بشدة  .1

 بشدة(
– متردد - غير موافق أحياناً  –غير موافق  –)غير موافق بشدة الصورة السباعية:  .3

 .(موافق بشدة -موافق –أحياناً  موافق
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 إدخال البياناتالتصحيح وو اً: إجراءات التطبيقرابع

 ما يمى:جراءات ىذه اإلتضمنت 
، التنسيق مع بعض معاونى ىيئة التدريس الذين يقومون بتدريس الدروس العممية .1

مع اإلجابة المشاركين وشرح التعميمات بصورة وافية توزيع المقياس عمى  ومن ثم تم
صدق ودقيق يعكس االستجابة بشكل موضوعى  عمى استفساراتيم التى تساعدىم فى

 . لدييم االستجابة
ل بين ك قدره خمس عشرة دقيقةجمسة واحدة وذلك بفاصل زمنى  فىتطبيق المقياس  .2

جمسة واحدة لالستجابة عمى الصور الثالث ىو صورة بيدف الراحة، ويرجع اختيار 
، لضمان موضوعية االستجابة وعدم تأثرىا بعوامل أخرى أن تكون الظروف واحدة
 .نتائج ال تتسم بالدقة، ومن ثم لقياساخطأ حتى ال تؤدى إلى زيادة 

 تصحيح المقياس فى كل صورة كالتالى: .3
 ( :3، 1، 5الصورة الثالثية.) 
 ( :1، 1، 3، 1 ،5الصورة الخماسية.) 
 ( :7، 1، 1، 1، 3، 1، 5الصورة السباعية) فى البنود الموجبة وعكس ذلك فى ،

 .البنود السالبة
حتى يتم الحصول عمى نتائج إدخال البيانات عمى الحاسب اآللى بدقة ومراجعتيا  .4

  .Data cleaning and screeningوذلك من خالل إجراء  دقيقة أيضاً 
 اإلحصائية والحزم الحاسوبية: المعالجة اً خامس

 Revelle, 2018e (sych packagp(، والسيما Rالحزمة اإلحصائية تم استخدام 
 lavaanوحزمة ، الثانىو  لمعالجة الفرضين األول لمبنود إلجراء التحميل العاممى االستكشافى

)Rosseel, 2012e (packag   الخاصة بتحميل المتغيرات الكامنةLatent variable 

analysis  ونمذجة المعادلة البنائيةStructural equation modeling،  إلجراء وذلك
 .لمعالجة الفرض الثالثوذلك  التحميل العاممى التوكيدى لمبنود

 
 نتائج الدراسة

 نتائج الفرض األول وتفسيرها .1
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( عمى 7، 1، 3يوجد تأثير لعدد فئات االستجابة )" أنه على األول الفرض ينص
مة حجم العينة من خالل نتائج ءافتراضات التحميل العاممى االستكشافى لمبنود )مالاستيفاء 
 Bartlett’s Test ofمحدد مصفوفة معامالت االرتباط ونتائج اختبار  ،KMOاختبار

Sphericity"لمقياس الممل األكاديمى ) . 
إخضاع استجابات المشاركين في االستجابة عمى أداة  ختبار صحة ىذا الفرض تمال
مة ءاختبار مال وذلك لحساب Rالحزمة اإلحصائية إلى  باختالف عدد فئات االستجابةالدراسة 

المرتبطة  1مة محدد مصفوفة معامالت االرتباط، وقيمة كاقيوكذلك  ،KMO حجم العينة
Bartlett’s test of sphericityK ،(:1ىو موضح بجدول ) فكانت النتائج كما 

 (2خذَه )

محذد مصفُفخ مؼبمالد االسرجبط، َقيمخ مب
2
، َمزىل Bartlett’s test of sphericityاىمشرجطخ  

 عجؼخ( –خمغخ  –َرىل ثبخزالف ػذد فئبد االعزدبثخ )ثالثخ  KMOاخزجبس 

ػذد 

فئبد 

االعزدب

 ثخ

محذد 

مصفُفخ 

مؼبمالد 

 االسرجبط

Bartlett’s test of sphericity 
مخ حدم اىؼيىخ ءاخزجبس مال

KMO 

 2مب
دسخبد 

 اىحشيخ
 اىقيمخ اىذالىخ

دسخخ اىزجبيه 

 اىمشزشك

 .0002 ثالثخ
1230.0

3 
 أػيّ مه اىمزُعظ .35 001.> 330

 مجيش .00 001.> 378 1703.46 .0006 خمغخ

 مجيش .02 001.> 378 1995.42 .0004 عجؼخ

 ( التالى:1يتضح من جدول )
  مع التنويو إلى انخفاضيا مرة أخرى  قيمة المحدد زادتكمما زاد عدد فئات االستجابة

 .في حالة التدريج السباعى
  1اختبار كاكمما زاد عدد فئات االستجابة زادت قيمة. 
  كمما زاد عدد فئات االستجابة زادت قيمة اختبارKMO مة حجم ءالخاص بمدى مال

. في حالة العدد الثالثى والخماسى 11.، 11.، 71بمغت قيم االختبار ، حيث العينة
أن درجة التباين المشترك  والسباعى لفئات االستجابة عمى الترتيب مما أدى إلى

إلى فئة  في حالة العدد الثالثى لفئات االستجابة "أعمى من المتوسط"انتقمت من فئة 
 ة" و"سبعة". "كبير" في حالة كون عدد فئات االستجابة "خمس

عدا التدريج  قيمة المحدد مع زيادة عدد فئات االستجابة ارتفاعيمكن تفسير 
عمى التعبير عن آرائيم المستجيبين  فئات االستجابة زادت قدرة و كمما زاد عددأنإلى  السباعى
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حيث بموضوعية مما يزيد من صدق االستجابة وبالتالي تكون البنية العاممية أكثر وضوحًا 
دل ذلك عمى أن البيانات قابمة لمتحميل العاممى أو أن  عندما تزيد قيمة المحدد عن الصفرنو إ

 كما تم ذكره مسبقاً ) أدوات القياس ىناك سمات كامنة تكمن وراء استجابة المشاركين عمى
المشترك انتقمت من فئة "أعمى من المتوسط" في حالة العدد الثالثى لفئات  التباينن قيمة فإ

وذلك يدل عمى وجود االستجابة إلى فئة "كبير" في حالة كون عدد فئات االستجابة "خمسة" 
يؤدى ذلك التدريج السباعى فعندما يزيد عدد فئات االستجابة عن خمسة مثل ، أما (عوامل

أو المسافة  ين في التمييز بين المعنى الحقيقى ليذه الفئاتالمشاركم تحدى أما إلى وجود
مما يؤثر عمى صدق االستجابة، األمر الذى يؤثر عمى قيمة النفسية بين كل فئة وأخرى 

 .المحدد
 أنو كمما زادعدد فئات االستجابة إلى  قاع درجة التباين المشترك بزيادةيمكن تفسير ارت

أدى الخيارات أمام المستجيب لمتعبير عن وجية نظره أو مدى انطباق محتوى البند عميو  عدد
، وبشكل ذلك إلى اختيار فئة االستجابة بموضوعية ودقة مما يزيد من مقدار التباين المشترك
يؤدى إلى إحصائى فإن زيادة عدد فئات االستجابة ودورىا في زيادة مقدار التباين المشترك 

قابمة لمتفسير بمتغير آخر مما يجعل ىذه االرتباطات بين أى متغيرين  كبر في أنإمكانية أ
العاممى، ولعل الرسالة من ذلك أن عدم قابمية مصفوفة  حميلالمصفوفة أكثر قابمية لمت

جع فقط لعدم وجود عوامل أو أن ىذه المصفوفة رتباط لمتحميل العاممى قد ال ير معامالت اال 
  .قل عن خمسةأيضًا لقمة عدد فئات االستجابة، وخاصة تمك التي تمصفوفة الوحدة بل 

عدم وجود دراسات سابقة حتى يمكن االتفاق أو االختالف معيا في نتيجة يرجع  ربماو 
لم تتناوليا ىذه األدبيات فيما  افتراضات التحميل العاممى االستكشافىأن ىذا الفرض إلى 

اختبار ىذا الفرض يزيد من  مما يجعليتعمق بمدى تأثرىا باختالف عدد فئات االستجابة 
   أىمية الدراسة الحالية.
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 نتائج الفرض الثانى وتفسيرها .0
( عمى 7، 1، 3يوجد تأثير لعدد فئات االستجابة )" أنه على الثانى الفرض ينص

)عدد العوامل، قيم التشبعات، قيم الشيوع، مخرجات التحميل العاممى االستكشافى لمبنود 
 ."ونسبة التباين المفسر( لمقياس الممل األكاديمى

تم لمبنود، حيث  االستكشافى إجراء التحميل العاممىتم  صحة ىذا الفرض الختبار
في ضوء المتوسطات والتباين  بطريقة المربعات الصغرى الموزونةاستخالص العوامل 

WLSMV  لمصفوفة معامالت االرتباطPolychoricباستخدام  ، كما تم تحديد عدد العوامل
، ويعرض Obliminباستخدام طريقة معوامل المائل لتدوير كذلك الو  التحميل الموازى طريقة

 :لتحميل حسب عدد فئات االستجابةالجزء التالى نتائج ىذا ا
 التدريج الثالثى لفئات االستجابةأ. 
  :(5نتائج عن وجود أربعة عوامل كامنة كما يتضح من شكل )الأسفرت  

 
 اىثالثّ ىفئبد االعزدبثخ ىيزذسيحمىحىّ اىزحييو اىمُاصِ ( 1شنو )

وازى من خالل متحميل الستخدام طريقة أو محك ممحوظة: يتم تحديد عدد العوامل أثناء ا    
عدد المثمثات التى تقع كمية فوق خط البيانات التى تم توليدىا باستخدام ديد حت

 ، وذلك بصرف النظر عن عدد فئات االستجابة.FA Simulated Dataالمحاكاة 
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الشيوع، ، تشبعاتال، مصفوفة النمط لمعوامل بعد التدوير المائل (3)يوضح جدول 
 النسب المئوية لمتباين، وكذلك معامالت االرتباط البينية بين العوامل: الجذور الكامنة، 

 (3)خذَه 

قيم اىزشجؼبد، اىشيُع، اىدزَس اىنبمىخ، اىىغت اىمئُيخ ىيزجبيه، َمزىل مؼبمالد االسرجبط اىجيىيخ ثيه 

 اىؼُامو 

 سقم اىجىذ
 رشجؼبد اىجىُد ػيّ اىؼُامو

 اىشيُع
 اىشاثغ اىثبىث اىثبوّ األَه

1 506. 022. 013. 262. 303. 

2 113. 426. 134. 100. 234. 

3 255. 334. 062. 024. 252 

4 116. 133. 036. 330. 216. 

5 010. 345. 003. 136. 231. 

6 035. 134. 152. 042. 054. 

3 216. 036. 150. 346. 246. 

0 110. 115. 325. 030. 544. 

4 163. 103. 164. 334. 204. 

10 310. 046. 035. 303. 156. 

11 155. 202. 453. 106. 354. 

12 043. 030. 011. 043. 014. 

13 130. 123. 303. 065. 224. 

14 141. 113. 440. 135. 244. 

15 045. 041. 133. 246. 123. 

16 053. 041. 500. 205. 351. 

13 002. 021. 346. 000. 124. 

10 215. 004. 012. 423. 256. 

14 014. 340. 042. 060. 564. 

20 520. 214. 000. 151. 444. 

21 263. 420. 016. 054. 241. 

22 130. 536. 340. 044. 433. 

23 145. 264. 246. 233. 302. 

24 631. 033. 055. 100. 540. 

25 602. 021. 060. 053. 353. 

26 006. 001. 036. 032. 360. 

23 034. 134. 035. 223. 110. 

20 203. 625. 164. 023. 445. 

 --- .01 1.31 2.10 4.42 اىدزس اىنبمه

 --- 2.04 4.60 3.34 15.34 اىىغجخ اىمئُيخ ىيزجبيه

 

1    --- 

23. 1   --- 

02. 16. 1  --- 

10. 33. 16. 1 --- 
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 :أنو( 3) يتضح من جدول
 وىذه  المستخمصة العواملاًل عمى أي من اوجد خمسة بنود لم تتشبع تشبعًا دت

 .17، 13، 51، 51، 1البنود ىي 
  حيث 11، 11، 11، 11، 51، 5وىى  بنود ستةاألَه تشبعت عمى العامل ،

 .11 رقم . لمبند111بمغت قيمة أعمى تشبع 
  حيث ، 11، 11، 15، 53، 1، 3، 1بنود وىى  سبعة اىثبوّتشبعت عمى العامل

 .53 رقم . لمبند711بمغت قيمة أعمى تشبع 
  حيث 57، 51، 51، 53، 55، 1بنود وىى  ستةاىثبىث تشبعت عمى العامل ،

 .51 رقم . لمبند111بمغت قيمة أعمى تشبع 
  حيث بمغت قيمة أعمى 51، 3، 7، 1بنود وىى  أربعةاىشاثغ تشبعت عمى العامل ،

 .51 رقم . لمبند117تشبع 
  التي لم تتشبع تشبعًا دااًل أحد البنود ) 51لمبند رقم  .153تراوحت قيم الشيوع بين

 .11لمبند رقم  .711( وعمى أي من العوامل المستخمصة
  عمى الترتيب. ،.15، 5.35، 1.51، 1.11بمغت قيم الجذور الكامنة 
 عمى الترتيب. ،1.13، 1.11، 7.73، 51.11 بمغت قيم التباين المفسر 

 التدريج الخماسى لفئات االستجابة ب.
 (: 1نتائج عن وجود ثالثة عوامل كامنة كما يتضح من شكل )الأسفرت 

 
 اىخمبعّ ىفئبد االعزدبثخ ىيزذسيح( مىحىّ اىزحييو اىمُاصِ 2شنو )
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 الشيوع، التشبعات، مصفوفة النمط لمعوامل بعد التدوير المائل، (1)يوضح جدول 
 البينية بين العوامل:ت االرتباط النسب المئوية لمتباين، وكذلك معامالالجذور الكامنة، 

 (4)خذَه 

اىدزَس اىنبمىخ، اىىغت اىمئُيخ ىيزجبيه، َمزىل مؼبمالد االسرجبط اىجيىيخ ثيه  اىشيُع، اىزشجؼبد، قيم

 اىؼُامو 

 سقم اىجىذ
 رشجؼبد اىجىُد ػيّ اىؼُامو

 اىشيُع
 اىثبىث اىثبوّ األَه

1 162. 024. 452. 244. 

2 453. 112. 050. 104. 

3 500. 026. 064. 313. 

4 343. 002. 140. 262. 

5 216. 302. 003. 143. 

6 202. 206. 063. 031. 

3 200. 143. 204. 250. 

0 142. 335. 106. 515. 

4 326. 325. 102. 301. 

10 301. 006. 130. 003. 

11 033. 534. 032. 356. 

12 043. 126. 220. 060. 

13 232. 203. 003. 140. 

14 323. 421. 144. 352. 

15 145. 411. 054. 210. 

16 100. 503. 044. 320. 

13 062. 530. 004. 233. 

10 100. 213. 304. 300. 

14 343. 054. 046. 554. 

20 346. 065. 364. 345. 

21 532. 026. 015. 206. 

22 240. 343. 234. 311. 

23 046. 343. 150. 141. 

24 013. 015. 354. 503. 

25 022. 040. 664. 451. 

26 013. 035. 604. 462. 

23 153. 344. 112. 203. 

20 551. 006. 263. 451. 

 --- 1.30 2.34 4.65 اىدزس اىنبمه

 --- 4.64 0.36 16.61 اىىغجخ اىمئُيخ ىيزجبيه

مؼبمالد االسرجبط 
 اىجيىيخ ثيه اىؼُامو

1   --- 

23. 1  --- 

20. 05. 1 --- 
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 :أنو( 1يتضح من جدول )
 وىذه العوامل المستخمصة اًل عمى أي من ابنود لم تتشبع تشبعًا د أربعةوجد ت

 .53، 51، 7، 1البنود ىي 
  11، 15، 53، 51، 3، 1، 3، 1بنود وىى  ثمانية األولتشبعت عمى العامل ،

 .53. لمبند رقم 713حيث بمغت قيمة أعمى تشبع 
  57، 51، 51، 51، 55، 1، 1بنود وىى  ةعشر الثانى تشبعت عمى العامل ،

 .1. لمبند رقم 731حيث بمغت قيمة أعمى تشبع ، 17، 13، 11
  حيث ، 11، 11، 11، 11، 51، 5بنود وىى  ستة الثالثتشبعت عمى العامل

 .11. لمبند رقم 713بمغت قيمة أعمى تشبع 
  أحد البنود التي لم تتشبع تشبعًا دااًل  51لمبند رقم  .111تراوحت قيم الشيوع بين(

 .11لمبند رقم  .113عمى أي من العوامل المستخمصة( و
  عمى الترتيب. ،5.31، 1.31، 1.11بمغت قيم الجذور الكامنة 
  عمى الترتيب، 1.11 ،1.31، 51.15بمغت قيم التباين المفسر. 

 التدريج السباعى لفئات االستجابةج. 

 (: 3نتائج عن وجود ثالثة عوامل كامنة كما يتضح من شكل )الأسفرت 

 
 ( مىحىّ اىزحييو اىمُاصِ ىيزذسيح اىغجبػّ ىفئبد االعزدبثخ3شنو )
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 التشبعات، الشيوع، مصفوفة النمط لمعوامل بعد التدوير المائل، (1)يوضح جدول 
 الجذور الكامنة، النسب المئوية لمتباين، وكذلك معامالت االرتباط البينية بين العوامل: 

 (5)خذَه 

 اىدزَس اىنبمىخ، اىىغت اىمئُيخ ىيزجبيه، َمزىل مؼبمالد االسرجبط اىجيىيخ ثيه اىؼُامو اىزشجؼبد، اىشيُع،  قيم

 سقم اىجىذ
 رشجؼبد اىجىُد ػيّ اىؼُامو

 اىشيُع
 اىثبىث اىثبوّ األَه

1 100. 030. 460. 245. 

2 110. 400. 033. 146. 

3 011. 544. 035. 350. 

4 144. 410. 120. 234. 

5 410. 260. 022. 314. 

6 204. 301. 034. 150. 

3 253. 230. 221. 204. 

0 636. 043. 063. 424. 

4 331. 360. 032. 351. 

10 123. 233. 126. 103. 

11 532. 133. 163. 405. 

12 115. 060. 000. 035. 

13 166. 426. 002. 253. 

14 442. 233. 134. 342. 

15 510. 000. 016. 305. 

16 606. 150. 114. 334. 

13 606. 134. 003. 331. 

10 250. 206. 306. 204. 

14 001. 544. 040. 301. 

20 006. 313. 404. 330. 

21 020. 524. 025. 203. 

22 450. 222. 144. 315. 

23 545. 001. 060. 356. 

24 040. 111. 630. 504. 

25 033. 034. 643. 401. 

26 031. 061. 650. 411. 

23 303. 201. 124. 203. 

20 031. 434. 223. 365. 

 --- 1.11 2.41 5.12 اىدزس اىنبمه

 --- 3.46 0.61 10.24 اىىغجخ اىمئُيخ ىيزجبيه

االسرجبط اىجيىيخ مؼبمالد 

 ثيه اىؼُامو

1   --- 

34. 1  --- 

02. 33. 1 --- 
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 :أنو( 1يتضح من جدول )
 وىذه البنود العوامل المستخمصة اًل عمى أي من ابنود لم تتشبع تشبعًا د ثالثةوجد ت

 .51، 51، 7ىي
  22، 17، 16، 15، 14، 11، 8، 5بنود وىى  عشرة األولتشبعت عمى العامل ،

 57.3، 51 ارقم ين. لمبند111حيث بمغت قيمة أعمى تشبع  17، 13
  15، 53، 53، 3، 1، 1، 3، 1بنود وىى  تسعة اىثبوّتشبعت عمى العامل ،

 .53، 3 ارقم ين. لمبند133، حيث بمغت قيمة أعمى تشبع 11
  حيث 11، 11، 11، 11، 51، 5بنود وىى  ستة اىثبىثتشبعت عمى العامل ،

 .11. لمبند رقم 171بمغت قيمة أعمى تشبع 
  أحد البنود التي لم تتشبع تشبعًا دااًل  51لمبند رقم  .131تراوحت قيم الشيوع بين(

 .11لمبند رقم  .113عمى أي من العوامل المستخمصة( و
  عمى الترتيب. ،5.55، 1.15، 1.51بمغت قيم الجذور الكامنة 
  عمى الترتيب.، 3.31، 1.15، 51.13بمغت قيم التباين المفسر 

 انى ثتفسير نتائج الفرض ال

أنو يوجد تأثير لعدد فئات االستجابة  اتضح من خالل عرض نتائج الفرض الثانى  
 إلى)أدى التدريج الثالثى  عمى مخرجات التحميل العاممى االستكشافى من حيث عدد العوامل

وقيم  الخماسى والسباعى ثالثة عوامل( :نيالتدريج نتج عنعوامل في حين  أربعةوجود 
التشبعات وقيم الشيوع وقيم الجذور الكامنة ونسبة التباين المفسر المرتبطة بيا، وبالتالي تم 

 العاممين الثانى والثالثأنو اتسقت تشبعات البنود عمى كما اتضح أيضًا قبول ىذا الفرض، 
في التدريجين الخماسى والسباعى لفئات  وذلك األول في العامل مع وجود فرق طفيف

  في حين لم تتسق تشبعات البنود في التدريج الثالثى؛ نظرًا الختالف عدد العوامل.، االستجابة
زيادة عدد العوامل في التدريج الثالثى أنو كمما قل عدد فئات االستجابة  يمكن تفسير   

مما يؤدى إلى أن ركز المستجيبون عمى االستجابة الوسيطة وخاصة في العدد الفردى 
ثر بدورىا عمى زيادة عدد والتي تؤ  Outliersاالستجابات األخرى ُتعد استجابات متطرفة 

                                                 
دما كان عدد فئات عنبينما حصل العامل الثانى عمى ترتيب األول  العامل عمى ترتيب العامل الثانى حصل ىذا  3

 .االستجابة خمسة
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تؤدى إلى زيادة عدد ربما الدرجات المتطرفة ، حيث أشارت نتائج بعض الدراسات أن العوامل
ألنيا ال تعبر عن البنية العاممية الحقيقة الكامنة العوامل المستخمصة والتي يصعب تفسيرىا 

وربما ذلك ما حدث في العدد ،  (Liu et al., 2012) وراء المتغير المستيدف بالقياس
 .الثالثى لفئات االستجابة

عدد البنود التي لم تتشبع  انخفاض يمكن تفسير زيادة نسبة التباين المفسر وكذلك   
كمما عدد فئات االستجابة و كمما زاد أن ستجابة في ضوءتشبعًا دااًل مع زيادة عدد فئات اال

في اختيار البديل الذى يعبر عن وجية نظرىم بموضوعية  بينيأمام المستجكانت ىناك فرصة 
ومن ثم نسبة  مما يؤدى إلى تشبعيا، معامالت االرتباطات بين البنوداألمر الذى يزيد من قيم 

ن العدد الخماسى والسباعى يؤدى إلى حل أفضل فى التحميل إولذلك ف ؛التباين المفسر
 ,Lozano et al., 2008; Mvududu & Sink, 2013) مقارنة بالتدريجات األقل العاممى

79). 

يمكن الحكم عمى جودة الحل العاممى لمتدريجين الخماسى والسباعى مقارنة بالتدريج   
ن جودة نماذج التحميل العاممى االستكشافى أ Brown (2006, 41)الثالثى في ضوء ما ذكره 

تتوقف عمى نتائج تقديرات معالم ىذه النماذج متمثمة في حجم تشبعات البنود وكذلك حجم 
البينية بين العوامل(، وأيضًا جودة تمثيل العامل بالمتغيرات المالحظة معامالت االرتباطات 

وحجم قيم الشيوع ليذه المؤشرات(، وذلك ما اتضح من خالل  )عدد المؤشرات لكل عامل،
لم تتشبع تشبعًا دااًل عمى العوامل المستخمصة في التدريج  اً عرض النتائج أن ىناك بنود

لخماسى والسباعى لفئات االستجابة؛ ومن ااًل في التدريجين امع أنيا تشبعت تشبعًا د الثالثى
  ثم فإنو ُيفضل تجنب استخدام التدريج الثالثى أثناء كتابة بنود أدوات القياس.

ذا كانت ال توجد فروق بين نتائج التدريجين الخماسى والسباعى  فيما يرتبط بعدد  وا 
قيم الجذور الكامنة، ومن ثم نسب التباين بالعوامل كما أنو ال توجد فروق جوىرية فيما يرتبط 

المفسر، وأيضًا قيم الشيوع فإنو من المفضل صياغة بنود أدوات القياس فى ضوء التدريج 
الخماسى لسيولة االستجابة عميو مقارنة بالتدريج السباعى فيما بتعمق بالقدرة عمى التمييز 

أنو عند زيادة عدد فئات إىّ  Lozano et al. (2008, 78)بين فئات االستجابة، حيث يشير 
االستجابة عن قدرة المفحوصين عمى التمييز بين ىذه الفئات فإن ذلك يؤدى إلى زيادة خطأ 

لمبنود، عالوة عمى أنو  االستكشافى القياس، األمر الذى يؤثر عمى مخرجات التحميل العاممى
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بة ذا كانت ىناك صعو قد توجد صعوبة في تسمية فئات االستجابة التي تزيد عن خمسة، فإ
       الفئات.أن يميز بين ىذه من قبل الباحث فكيف يتطمب من المستجيب  في التسمية

 عبدالرحمن ودراسة محمد Weems (1999)اتفقت نتائج ىذا الفرض مع نتائج دراسة  
المتان أشارتا إلى أن زيادة نسبة التباين المفسر بزيادة عدد فئات  (1151) إسماعيل

االستجابة وضرورة زيادة عدد فئات االستجابة عن أربعة، وقد اتفقت نتائج الدراسة جزئيًا مع 
إلى زيادة نسبة التباين المفسر بزيادة عدد  التي أشارت Muñiz et al. (2005)نتائج دراسة 

  التدريج السباعى انخفضت ىذه النسبة عنو في التدريج السداسى.  فئات االستجابة، ولكن في
اىزي رُصيذ  Chomeya (2010)اتفقت نتائج ىذا الفرض كميًا أيضًا مع نتائج دراسة  

عدد فئات االستجابة مع انخفاض نسبة التباين المفسر وىذا أمر إىّ قيخ ػذد اىؼُامو ثضيبدح 
الميم ، ولكن المستخمصة زادت نسبة التباين المفسر نو كمما زاد عدد العواملإمنطقى حيث 

ليس عدد العوامل المستخمصة ولكن مدى قابمية ىذه العوامل لمتفسير فقد أدى التدريج 
الثالثى فى الدراسة الحالية إلى وجود أربعة عوامل ولكن العامل الرابع تشبعت عميو أربعة بنود 

نيا ال يمكن أن يتم تسمية العامل فى ضوء فقط وعندما تم فحص محتوى ىذه البنود اتضح أ
اختالف محتوى كل بند عن اآلخر، ولعل ذلك ُيعد دلياًل عمى أن العدد األقل لفئات االستجابة 

 ربما يؤدى إلى نتائج مضممة.

 وتفسيرها الثالث الفرض نتائج .3

عمى  (7، 1، 3)يوجد تأثير لعدد فئات االستجابة " أنه على الثالث الفرض ينص 
التشبعات غير المعيارية مؤشرات جودة المطابقة، مخرجات التحميل العاممى التوكيدى لمبنود )

تباين الخطأ، قيم معامالت االرتباط وقيم الخطأ المعيارى المرتبطة بيا، التشبعات المعيارية، 
  ".( لمقياس الممل األكاديمىبين المتغيرات الكامنة

صحة ىذا الفرض تم إخضاع استجابات المشاركين في االستجابة عمى أداة  الختبار 
وذلك لبحث أى عدد فئات ، Rالدراسة باختالف عدد فئات االستجابة إلى الحزمة اإلحصائية 

تم تحديد النموذج  فقدلمتحميل العاممى التوكيدى لمبنود، أدق  مخرجاتاالستجابة يؤدى إلى 
المكون من بعدين كما ورد فى الدراسة األساسية التى تم تصميم المقياس بيا،  المفترض
، 11، 11، 11، 15، 11، 53، 53، 51، 51، 7، 1، 1، 3، 1، 5)أن البنود حيث 
، بينما )الممل من المحتوى الدراسى( تمثل مؤشرات مالحظة لمعامل الكامن األول( 11، 17

تمثل مؤشرات مالحظة لمعامل  (13، 11، 51، 57، 51، 51، 51، 55، 3، 1 ،1)البنود 
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مؤشرات جودة المطابقة ( 1يوضح جدول ). )الممل من أسموب التدريس( الكامن الثانى
    لمنموذج المفترض طبقًا لعدد فئات االستجابة:

 (6خذَه )

 طجقبً ىؼذد فئبد االعزدبثخىمقيبط اىميو األمبديمّ مؤششاد خُدح اىمطبثقخ ىيىمُرج اىمفزشض 

الخزجبس مب ميحُظخ: دسخبد اىحشيخ
2
 = 344 

 ( التالى:1يتضح من جدول ) 
  371.11، 131.13حيث بمغت  كمما زاد عدد فئات االستجابة 1قيمة كازيادة ،

، ، في حالة العدد الثالثى والخماسى والسباعى لفئات االستجابة عمى الترتيب5115.13
عالوة عمى أنيا قيم دالة وبالتالي لن يتم االعتماد بيا؛ نظرًا ألنيا حساسة جدًا لحجم 

 . مع نتائج التحميل العاممى االستكشافىوتتفق ىذه النتيجة العينة، 
  كمما زاد عدد فئات االستجابة حيث بمغت  الجذر التربيعى لمتوسط خطأ االقترابزيادة قيمة

، في حالة العدد الثالثى والخماسى والسباعى لفئات االستجابة عمى .113، .177، .111
 الترتيب.

  في حالة كون عدد فئات االستجابة وغير المعيارى زيادة قيمة مؤشرى المطابقة المقارن
 ثالثة أو سبعة مقارنة بالعدد الخماسى.

أىمية تدوين نوعين من مؤشرات جودة المطابقة في  (1أيضًا من جدول ) تضحي  
ن النموذج المفترض قد حظى بمؤشرات إ، حيث النتائج كما تم التوصية بو في متن الدراسة

في حالة  الثالثى والخماسى لفئات االستجابةودة مطابقة مقبولة وخاصة في العددين ج
المطمقة التي تقيس مقدار تباين الخطأ، أما في حالة مؤشرات جودة المطابقة  المؤشرات
التي تقيس مدى بعد النموذج المفترض عن النموذج الصفرى فمم تتمتع أي من صور النسبية 

 مؤششاد

 خُدح  

 اىمطبثقخ 

 ػذد فئبد االعزدبثخ َمذِ قجُه اىمؤششاد

 ثالثخ
قجُه 

 اىمؤشش
 خمغخ

قجُه 

 اىمؤشش
 عجؼخ

قجُه 

 اىمؤشش

مب
2

 635.54 × 430.20 × 1001.44 × 

مب
2
 ✓ 3.10 ✓ 2.00 ✓ 1.02 / دسخبد اىحشيخ 

اىدزس اىزشثيؼّ ىمزُعظ 

 RMSEAخطأ االقزشاة 

 حذَد اىثقخ اىمشرجطخ ثً

052. 

045 .– 

050. 

✓ 
033. 

031 .– 

002. 

✓ 
003. 

033 .– 

000. 

× 

 × .CFI  064. × 055. × 030اىمطبثقخ اىمقبسن

اىمطبثقخ غيش اىمؼيبسِ 

  NNFI ىُيظ(-)ربمش
050. × 043. × 060. × 
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مؤشرات جودة بكتفاء المقياس بمؤشرات جودة مطابقة مقبولة، وقد يعزز ذلك عدم اال 
قبول أو رفض النماذج المفترضة بل ُيوصى بضرورة بحث مخرجات أخرى المطابقة فقط في 
التشبعات غير المعيارية وقيم الخطأ المعيارى  (3، 1، 7ول )اجدالرض تع في التحميل؛ ولذلك
عدد فئات التشبعات المعيارية، تباين الخطأ وذلك باختالف النسبة الحرجة، المرتبطة بيا، 

 :( بالترتيب كالتالى7، 1، 3)ابة االستج
 (3خذَه )

، اىزشجؼبد اىمؼيبسيخ، َقيم اىخطأ اىمؼيبسِ اىمشرجطخ ثً، اىىغجخ اىحشخخاىزشجؼبد غيش اىمؼيبسيخ 

 رجبيه اىخطأ َرىل في حبىخ اىزذسيح اىثالثّ ىفئبد االعزدبثخ

اىؼبمو 
 اىنبمه

 سقم
 اىجىذ 

اىزشجؼبد غيش 
 اىمؼيبسيخ

 اىخطأ 
 اىمؼيبسِ

 اىىغجخ
 اىحشخخ 

اىزشجؼبد 
 اىمؼيبسيخ

 رجبيه
 اىخطأ 

)ّ
ع

سا
ىذ

 ا
ِ

زُ
ح

ىم
 ا
ه

 م
يو

ىم
)ا

ه 
َ
أل
ا

 

1 1.00 --- --- .535 .714 

2 .691 .135 5.101** .369 .864 

3 .912 .153 5.978** .488 .762 

4 .764 .131 5.838** .408 .833 

6 .210 .129 1.631 .112 .987 

3 .863 .129 6.678** .461 .787 

10 .307 .151 2.030* .164 .973 

12 .189 .122 1.542 .101 .990 

13 .685 .146 4.704** .366 .866 

14 1.013 .140 7.252** .541 .707 

20 1.207 .135 8.930** .645 .584 

21 .948 .140 6.777** .507 .743 

24 1.229 .151 8.130** .657 .569 

25 .853 .134 6.366** .456 .792 

26 1.178 .153 7.712** .630 .603 

23 .531 .157 3.382** .284 .920 

20 1.045 .138 7.589** .559 .688 

ظ(
سي

زذ
 اى

ة
يُ

ع
 أ
ه

 م
يو

ىم
)ا

 ّ
بو

ىث
ا

 

5 1.00 --- --- .476 .774 

0 .898 .248 3.630** .427 .817 

4 1.239 .269 4.602** .589 .652 

11 .976 .229 4.259** .464 .784 

14 .774 .225 3.440** .368 .864 

15 .591 .206 2.871** .281 .921 

16 .360 .211 1.710 .171 .971 

13 .291 .235 1.238 .139 .981 

10 .999 .244 4.089** .475 .774 

22 1.086 .248 4.383** .517 .733 

23 .896 .215 4.171** .426 .818 

 585.قيمخ مؼبمو االسرجبط ثيه اىؼبمييه = 

 :أنو( 7يتضح من جدول )
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  51، 51، 1ادىا المفترضة وىى أربعة بنود لم تتشبع تشبعًا دااًل عمى أبعوجود ،
57 . 

  بينما بمغت أقل قيمة 3لمبند رقم  5.133بمغت أعمى قيمة لمتشبعات غير المعيارية ،
 .51. لمبند رقم 513

 511، بينما بمغت أقل قيمة 3. لمبند رقم 113قيمة لمخطأ المعيارى  بمغت أعمى .
 .51لمبند رقم 

  بمغت أقل قيمة ، بينما 11. لمبند رقم 117بمغت أعمى قيمة لمتشبعات المعيارية
 ..15التشبعات ىذه بمغ متوسط ، في حين 51. لمبند رقم 515

  113بينما بمغت أقل قيمة ، 51. لمبند رقم 331بمغت أعمى قيمة لتباين الخطأ .
 .11لمبند رقم 
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 (0خذَه )

اىزشجؼبد اىمؼيبسيخ، رجبيه اىخطأ اىىغجخ اىحشخخ، اىزشجؼبد غيش اىمؼيبسيخ َقيم اىخطأ اىمؼيبسِ اىمشرجطخ ثٍب، 

 َرىل في حبىخ اىزذسيح اىخمبعّ ىفئبد االعزدبثخ

اىؼبمو 

 اىنبمه

 سقم

 اىجىذ 

اىزشجؼبد غيش 

 اىمؼيبسيخ

 اىخطأ 

 اىمؼيبسِ

 اىىغجخ

 اىحشخخ 

اىزشجؼبد 

 اىمؼيبسيخ

 رجبيه

 اىخطأ 

)ّ
ع

سا
ىذ

 ا
ِ

ُ
حز

ىم
 ا
ه

 م
و
مي

)اى
ه 

ألَ
ا

 

1 1.00 --- --- .467 .782 

2 .687 .127 5.393** .321 .897 

3 .975 .143 6.821** .456 .792 

4 1.120 .169 6.635** .524 .726 

6 .235 .121 1.933* .110 .988 

3 1.111 .156 7.144** .520 .730 

10 .363 .146 2.484** .170 .971 

12 .386 .125 3.097** .181 .967 

13 .743 .143 5.204** .347 .879 

14 1.404 .184 7.629** .656 .569 

20 1.254 .156 8.029** .586 .656 

21 1.036 .155 6.697** .484 .765 

24 1.307 .174 7.517** .611 .627 

25 1.067 .160 6.673** .499 .751 

26 1.154 .172 6.720** .540 .709 

23 .861 .156 5.530** .402 .838 

20 1.419 .187 7.587** .663 .560 

ظ(
سي

زذ
اى
ة 

ُ
عي

 أ
ه

 م
و
مي

)اى
 ّ

بو
ىث

ا
 

5 1.00 --- --- .458 .791 

0 1.168 .203 5.767** .534 .714 

4 1.388 .215 6.459** .635 .569 

11 1.110 .185 6.011** .508 .742 

14 1.159 .197 5.881** .530 .719 

15 .927 .176 5.265** .424 .820 

16 1.002 .181 5.532** .458 .790 

13 .678 .183 3.708** .310 .904 

10 1.272 .219 5.821** .582 .661 

22 .987 .181 5.448** .451 .796 

23 .755 .160 4.719** .346 .881 

 539.قيمخ مؼبمو االسرجبط ثيه اىؼبمييه = 

 ( التالى:1يتضح من جدول )
 ال يوجد أي بند والذى لم يتشبع تشبعًا دااًل عمى أبعاده المفترضة. 
  بينما بمغت أقل 11لمبند رقم  5.153بمغت أعمى قيمة لمتشبعات غير المعيارية ،

 .1. لمبند رقم 131قيمة 
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  515، بينما بمغت أقل قيمة 51. لمبند رقم 153أعمى قيمة لمخطأ المعيارى بمغت .
 .1لمبند رقم 

  بينما بمغت أقل قيمة 11. لمبند رقم 113بمغت أعمى قيمة لمتشبعات المعيارية ،
 ..11، في حين بمغ متوسط ىذه التشبعات 1. لمبند رقم 551

  لمبند 111بينما بمغت أقل قيمة ، 1. لمبند رقم 331بمغت أعمى قيمة لتباين الخطأ .
 .11رقم 

 (4خذَه )
اىزشجؼبد اىمؼيبسيخ، رجبيه اىخطأ اىىغجخ اىحشخخ، اىزشجؼبد غيش اىمؼيبسيخ َقيم اىخطأ اىمؼيبسِ اىمشرجطخ ثٍب، 

 َرىل في حبىخ اىزذسيح اىغجبػّ ىفئبد االعزدبثخ

اىؼبمو 
 اىنبمه

 سقم
 اىجىذ 

اىزشجؼبد غيش 
 اىمؼيبسيخ

 اىخطأ 
 اىمؼيبسِ

 اىىغجخ
 اىحشخخ 

اىزشجؼبد 
 اىمؼيبسيخ

 رجبيه
 اىخطأ 

)ّ
ع

سا
ىذ

 ا
ِ

ُ
حز

ىم
 ا
ه

 م
و
مي

)اى
ه 

ألَ
ا

 

1 1.00 --- --- .421 .823 
2 .883 .156 5.650** .372 .862 
3 1.303 .183 7.128** .549 .699 
4 1.285 .192 6.697** .541 .707 

6 .482 .127 3.801** .203 .959 
3 1.319 .194 6.802** .555 .692 

10 .497 .148 3.351** .209 .956 
12 .426 .135 3.167** .179 .968 
13 1.150 .183 6.285** .484 .766 
14 1.379 .190 7.241** .580 .663 

20 1.462 .188 7.779** .615 .622 
21 1.212 .171 7.098** .510 .740 
24 1.458 .194 7.505** .614 .624 
25 1.193 .170 7.006** .502 .748 
26 1.165 .175 6.673** .490 .760 
23 1.041 .171 6.085** .438 .808 

20 1.457 .202 7.218** .631 .624 

ظ(
سي

زذ
اى
ة 

ُ
عي

 أ
ه

 م
و
مي

)اى
 ّ

بو
ىث

ا
 

5 1.00 --- --- .592 .650 
0 .913 .110 8.326** .540 .708 
4 1.095 .115 9.558** .648 .581 

11 .990 .118 8.363** .586 .657 
14 .882 .102 8.629** .522 .728 

15 .828 .099 8.372** .490 .760 
16 .770 .107 7.200** .455 .793 
13 .630 .104 6.039** .373 .861 
10 .953 .107 8.871** .564 .682 
22 .935 .105 8.946** .553 .694 
23 .863 .100 8.647** .510 .740 

 547.قيمخ مؼبمو االسرجبط ثيه اىؼبمييه = 
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 ( التالى:3يتضح من جدول )
 .ال يوجد أي بند والذى لم يتشبع تشبعًا دااًل عمى أبعاده المفترضة 
  بينما بمغت أقل 11لمبند رقم  5.111بمغت أعمى قيمة لمتشبعات غير المعيارية ،

 .51. لمبند رقم 111قيمة 
  133، بينما بمغت أقل قيمة 11. لمبند رقم 111قيمة لمخطأ المعيارى بمغت أعمى .

 .51لمبند رقم 
  بينما بمغت أقل قيمة 3. لمبند رقم 111بمغت أعمى قيمة لمتشبعات المعيارية ،

.، في حين بمغ 15، في حين بمغ متوسط ىذه التشبعات 51. لمبند رقم 573
 ..13متوسط ىذه التشبعات 

 115، بينما بمغت أقل قيمة 51. لمبند رقم 311باين الخطأ بمغت أعمى قيمة لت .
 .3لمبند رقم 

 تفسير نتائج الفرض الثالث

ن مؤشرات جودة إ، حيث وأنو تم قبولاتضح من عرض نتائج الفرض الثالث 
غير معبرة بدقة عن قد تكون مع أنيا المطابقة كانت أفضل كمما قل عدد فئات االستجابة 

نتائج في ضوء ما ورد في اإلطار ىذه اليمكن تفسير و  البيانات، المفترض معاتساق النموذج 
تنخفض مع  1ن القوة اإلحصائية الختبار كاإحيث بحثية المرتبطة، النظرى لمدراسة واألدبيات ال

مع  تواحتمالي الذى تزيد لمبيانات Excess kurtosis 51القيمة المطمقة لمتفرطح المفرط زيادة
يوجد تحسن فى مؤشرات جودة المطابقة مع قمة عدد فئات ، ومن ثم قمة عدد فئات االستجابة

االستجابة بصرف النظر عن البنية العاممية الحقيقية لمسمة المقاسة أو مؤشرات جودة 
    مة البيانات لمنموذج المفترض.ءالمطابقة المستخدمة فى الحكم عمى مال

فى ضوء أنو  التفرطح مع قمة عدد فئات االستجابة زيادة قيمةيمكن تفسير     
موافق( فتتركز استجابة  –متردد  –)غير موافق  عندما يكون عدد فئات االستجابة ثالثة

 –ن )غير موافقامما يجعل االستجابت معظم المشاركين عمى االستجابة الوسيطة )متردد(
؛ األمر الذى يزيد كما تم التنويو لذلك أثناء مناقشة نتائج الفرض الثانى موافق( قيم متطرفة

                                                 
لمبيانات تزيد قيمتو عن تمك المرتبطة بمعامل ح المفرط إلى وجود احتمالية أكبر لوجود معامل تفرطح طيشير التفر   51

 تفرطح التوزيع االعتدالى.
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عدد  زيادة، أما فى حالة 1وبالتالى انخفاض القوة اإلحصائية الختبار كا من قيمة التفرطح
فتتوزع استجابات المشاركين عمى البدائل )غير  -عمى سبيل المثال خمسة-جابة فئات االست

موافق بشدة( مما يجعل توزيع االستجابات  -موافق  –متردد  - غير موافق –موافق بشدة 
وبالتالى انخفاض قيمة  ،أقرب إلى االعتدالية عنو فى حالة كون عدد فئات االستجابة ثالثة

الناتج من ىذا التدريج، وىكذا  1التفرطح مع زيادة الثقة فى القوة اإلحصائية الختبار كا
 بالنسبة لمتدريج السباعى.

يبدو أنو توجد فروق طفيفة بين نتائج التدريجين الخماسى والسباعى فيما يرتبط   
أفضل فى بعض مؤشرات  الخماسىبمؤشرات جودة المطابقة ومعالم النموذج بل إن التدريج 

استخدام التدريج الخماسى أفضل من التدريج  ؛ ولذلك فإن(RMSEA) جودة المطابقة
ئات االستجابة وبالتالى االستجابة الحقيقة، ويتفق ذلك السباعى بسبب سيولة التمييز بين ف

أن صعوبة التمييز بين فئات االستجابة فى  Struk et al. (2017, 356)مع ما أشار إليو 
قبمية، التدريج السباعى تجعل التدريج الخماسى أفضل ومن ثم يوصى بو في الدراسات المست

ج الثالثى فيما يتعمق بمتوسط التشبعات من التدريالخماسى أفضل  دريجعالوة عمى أن الت
ُتعد داللة عمى مدى إسيام العامل الكامن في التباين في االستجابة عمى المعيارية التي 
 محتوى البند.

التى  Maydeu-Olivares et al. (2009)نتائج ىذا الفرض مع نتائج دراسة  اتفقت  
حجاج غانم أحمد عمى وياسر وكذلك نتائج دراسة  ،استخدمت نتائج التحميل العاممى لمبنود

التى أشارت إلى أن مؤشرات جودة المطابقة كانت أفضل كمما  (1155عبداهلل حفنى حسن )
 Hall (2017)نتائج ىذا الفرض أيضًا مع نتائج دراسة  اتفقتكما ، قل عدد فئات االستجابة

كمما زاد عدد فئات االستجابة زادت احتمالية رفض النماذج العاممية التى اىزي رُصيذ إىّ أوً 
بنية ن قمة عدد فئات االستجابة يؤدى إلى احتمالية أكبر لوجود إال تمثل البيانات حيث 

، وذلك وراء المتغيرات المالحظة تسم بعدد عوامل أكثر من العوامل الحقيقية الكامنةت عاممية
 Maydeu-Olivares etما أشار إليو ، ويؤكد ذلك دة المطابقةبعد فحص بعض مؤشرات جو 

al. (2017, 504)  بضرورة أن تكون عدد فئات االستجابة خمسة وذلك لمتوصل إلى الحل
احتمالية  ، كما أنو كمما قل عدد فئات االستجابة قمتى المالئم لمبيانات موضع التحميلالعامم
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مالئم لمبيانات، وخاصة فى حالة استخدام النموذج العاممى الغير رفض النموذج العاممى 
    المشترك. 
 Dolan (1994)مع نتائج دراسة  ىذا الفرضتختمف نتائج عمى الجانب اآلخر فو  

 Greenبزيادة عدد فئات االستجابة وكذلك نتائج دراسة  1التي أشارت إلى انخفاض قيمة كا

et al. (1997)  كانت أكثر تضخمًا في التدريج الثنائى عنو في  1كاالتي توصمت إلى أن قيمة
التدريجين الرباعى والسداسى، كما أن مؤشر جودة المطابقة المقارن كان أفضل فى حالة 

 التدريج الثنائى لفئات االستجابة.
التنويو إلى أنو كمما قل عدد فئات  نتائج ىذا الفرض يجب فى نياية عرض  

ت احتمالية رفض النماذج العاممية التى تمثل البيانات موضع التحميل تمثياًل االستجابة قم
حيث أن مؤشرات جودة  ،من خالل عرض نتائج التدريج الثالثىجميًا حقيقيًا وىذا ما اتضح 

د بنود لم تتشبع تشبعًا دااًل فى التدريج ومع ذلك فتوجالمطابقة كانت مقبولة إلى حد ما 
 .Asu´n et al، ويتفق ذلك مع ت فى التدريجين الخماسى والسباعىالثالثى مع أنيا تشبع

أن العدد األفضل لفئات االستجابة واألكثر انتشارًا بين إلى الذين أشاروا  (111 ,2016)
  .   7-1الباحثين ىو 

 تعليق عام على نتائج الدراسة الحالية

ابة االستج نتائج الدراسة الحالية أن عدد فئاتعرض ومناقشة خالل  نيتضح م
فى وذلك أثناء تصميم وتقنين أدوات القياس فى العموم النفسية والتربوية يؤدى دورًا ميمًا 

 التالى:في اتخاذ القرار المناسب 
نسبة التباين المشترك بين البنود قد تختمف : مدى قابمية البيانات لمتحميل العاممى .5

عدد فئات االستجابة كما  ليس الختالف التباين الحقيقى بين ىذه البنود بل لقمة
حدث فى التدريج الثالثى، كما أنو قد ال تتشبع بعض ىذه البنود تشبعًا دااًل عمى 
 العوامل المستخمصة بسبب قمة عدد فئات االستجابة كما حدث فى التدريج الثالثى

بالرغم من أن ىذه البنود قد تكون ضمن بنية المتغير المستيدف بالقياس أيضًا 
 .تم كتابتيا فى ضوء األدبيات البحثية المرتبطةترض أنو من المفحيث 

ألدوات القياس ليس  البنية العامميةقد تختمف  :)عدد العوامل( البنية العاممية .1
العوامل الكامنة وراء السمة المراد قياسيا بل الختالف عدد  الحقيقى لعدد الختالفل



 ............................................. تأثير عدد فئات االستجابة على افتراضات ومخرجات التحليل العاملى

- 5153 - 

فى تسمية وتفسير العوامل مما قد يمث ل تحديًا أمام الباحث  أيضافئات االستجابة 
 ، وقد حدث ذلك أيضًا فى التدريج الثالثى.المستخمصة

قبول عدد فئات االستجابة قد يؤدى إلى قمة ن إحيث  :قبول أو رفض البنية العاممية .3
بناًء عمى مؤشرات  التحميل العاممى التوكيدى لمبنودالبنية العاممية أثناء استخدام 

ال يمث ل الباينات ربما النموذج المفترض أن ، مع ضرورة التنويو جودة المطابقة
عدم االكتفاء بيذه المؤشرات كمحك لقبول النماذج أو تمثياًل حقيقيًا؛ ومن ثم يجب 

   .بل فحص بقية معالم النموذج مثل التشبعات المعيارية وتباين الخطأ رفضيا
 وصيات الدراسةت

 التالى:ضرورة توصى الدراسة الحالية فى ضوء نتائجيا ب
التى يتم الحصول عمييا استخدام نموذج التحميل العاممى لمبنود مع البيانات الرتبية  .5

  بتدريج ليكرت طبقًا لتوصيات العديد من أدبيات القياس النفسى والتربوى.
كتابة بنود أدوات القياس اتخاذ القرار المناسب لعدد فئات االستجابة أثناء ى في نالتأ .1

لما لو من تأثير فعال عمى استيفاء افتراضات ومخرجات التحميل العاممى بنوعيو 
ألن اختيارات ، مع عدم اختيار التدريج الثالثى لمبنود االستكشافى والتوكيدى

المستجيبين تنحصر عمى االستجابة الوسيطة مما يقمل من نسبة التباين فى 
 انخفاض الخصائص السيكومترية.االستجابات وبالتالى 

التأكد من استيفاء افتراضات التحميل العاممى االستكشافى قبل البدء فى تحميل  .3
 .واالستدالالت البيانات لما لذلك من تأثير عمى منعة النتائج ومن ثم صدق التفسيرات

إال إذا  كمحك لقبول الحل العاممى زيادة نسبة التباين المفسر االعتماد عمىعدم  .1
مية قابمة لمتفسير، مع توخى الحذر أثناء عن بنية عام ناتجةىذه النسبة انت ك

 استخدام التدريج الثالثى لفئات االستجابة.
عدم االكتفاء بمؤشرات جودة المطابقة لقبول أو رفض النماذج التى يتم اختبارىا  .1

 ألنيا مؤشرات وصفية تكون مضممة أحياناً  التحميل العاممى التوكيدى لمبنودباستخدام 
مثل التشبعات  معالم النموذجفحص ، مع وخاصة مع قمة عدد فئات االستجابة

وغيرىا من مخرجات التحميل العاممى التوكيدى لمحكم عمى وتباين الخطأ المعيارية 
 قبول النموذج المفترض من عدمو.
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ية وعدم االقتصار عمى نوع تدوين بعض مؤشرات جودة المطابقة المطمقة والنسب .1
 واحد منيما.

إلى حيث أن التدريج الثالثى يؤدى  ؛استخدام التدريج الخماسى لفئات االستجابة .7
فى أغمب األحيان وذلك فى حالة  تكون غير قابمة لمتفسير زيادة عدد العوامل التى

إلى قمة احتمالية رفض استخدام التحميل العاممى االستكشافى لمبنود، كما يؤدى 
، وخاصة أن أثناء استخدام التحميل العاممى التوكيدىصحيحة الير غالنماذج 

تكون مضممة نوع ما، أما التدريج السباعى فيمثل تحديًا أمام مؤشرات جودة المطابقة 
 أثناء االستجابة عمى بنود أدوات القياس.المستجيبين ويحتاج مزيدًا من الجيد 

 مقترحةبحوث ودراسات 

استخدام التحميل  امتدادًا لمدراسات التى اىتمت بتحسين ممارساتالحالية ُتعد الدراسة 
ألدوات القياس فى العموم  البنية الداخميةصدق الباحثين وذلك لمتحقق من دليل  بين العاممى

التى و فى البيئة العربية  التي ليا السبق أنيا من الدراسات باإلضافة إلى ،التربوية والنفسية
لبيانات الرتبية مثل تمك التى يتم جمعيا طبيعة االمالئم ل تناولت نموذج التحميل العاممى لمبنود

الستكمال االستفادة  -البحوث والدراسات المقترحة بأسموب ليكرت؛ ونظرًا لذلك فيوجد بعض 
 :التالىك - من ىذا النموذج

العاممى االستكشافى وذلك تقييم تأثير عدد فئات االستجابة عمى مخرجات التحميل  .5
 .وطرق تقدير معالم النموذج مائل( -باختالف نوع التدوير )متعامد 

مخرجات عمى  (111 – 111 – 311 – 111 – 511) تحرى تأثير عدد المشاركين  .1
 شافى والتوكيدى.التحميل العاممى لمبنود بشقيو االستك

عدد العوامل تأثير عدد فئات االستجابة ومدى تعقيد النموذج المفترض من حيث دراسة  .3
 .والثانى األول ينمعدل الخطأ من النوعالتشبعات المشتركة بين العوامل عمى و 

تحرى تأثير انتياك افتراضات التحميل العاممى لمبنود عمى نتائج بعض األساليب  .1
 اإلحصائية مثل تحميل االنحدار.

باختالف عدد  درجات العوامل فى ضوء اختالف طريقة تقدير معالم النموذجتقييم دقة  .1
 .فئات االستجابة
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 راجع :مال
 أوالً: المراجع العربية: 

عمان: دار المسيرة لمنشر . التحميل العاممى االستكشافى والتوكيدى(. 2212محمد بوزيان تيغزة )أ
 .والتوزيع والطباعة

تأثير عدد بدائل ليكرت عمى الخصائص (. 2211حجاج غانم أحمد عمى، ياسر عبداهلل حفنى حسن )
مجمة اإلرشاد . ثنائي االتجاه السيكومترية لممقياس النفسي وافتراضات التصميم العاممي

 .131-55، 22 جامعة عين شمس، النفسى،
ألدوات التحميل العاممى االستكشافى فى  أداء محكات تحديد العوامل(. 2215ربيع عبده أحمد رشوان )

 .564-431(، 4)32 جامعة عين شمس، ،مجمة كمية التربية. القياس فى البحوث النفسية
تأثير عدد فئات تدريج ليكرت عمى نتائج التحميل العاممي التوكيدي (. 2212عادل سمير محمد حمدان )

سالة دكتوراة غير منشورة(. كمية )ر  لمقاييس االتجاهات وفقًا لنموذج سمم التقدير "لراش"
 التربية، جامعة أسيوط.

بعض الطرق الكالسيكية وبعض طرق مونت منعة (. تقييم 2212) حسن الضوى رمحسوب عبدالقاد
المجمة كارلو في تحديد عدد العوامل في التحميل العاممى االستكشافى في البحث النفسى. 
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