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البناء العاملي دلقياس الثقة ابلنفس ابستخدام التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي لدى عينة من
طلبة جامعة اجلزيرة – السودان

اندية األمُت امحد الزبَت
قسم علم النفس  -قياس وتقوًن  -كلية الًتبية  -جامعة أم القرى

ادلستخلص
ىدفت الدراسة إىل ربليل البناء العاملي دلقياس الثقة ابلنفس ابستخدام التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي لدى طلبة
جامعة اجلزيرة – السودان  ،وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( <; ) 9طالب  .من طلبة جامعة اجلزيرة الدفعة ، 69
ومن اجل ربقيق ىدف الدراسة مت استخدام التحليل العاملي االستكشايف والتحليل العاملي التوكيدي  ،وقد توصلت الدراسة
إىل رلموعة من النتائج تشَت إىل سبتع ادلقياس بدالالت صدق وببات عالية  .وأياا تشَت النتائج إىل تشبع ادلقياس خبمسة
عوامل فسرت رلتمعة معاً (  )% ;736:9من التباين الكلي للمصفوفة تشبعاً موجباً ابالختبارات  .وقد توافقت البنية اذليكلية
اليت مت استخراجها مع حقيقة فقرات ادلقياس النظرية شلا يعزز الثقة بقدرة ادلقياس على قياس الثقة ابلنفس ألفراد عينة الدراسة كما
بينت النتائج على تشابو نتائج التحليل العاملي االستكشايف بطريقة ادلكوانت الرئيسية وطريقة احملاور األساسية .

Abstract
The study aimed at analyzing the factor construction for the self-confidence
measurement by using the exploratory, confirmatory and factor analysis for the
students of University Gezira – Sudan. The study was applied on a sample consisted
of (289) students from University of Gezira- Batch (36). The exploratory,
confirmatory and factor analysis were used for achieving the purpose of the study.
The study has come to a number of findings which indicated that the measurement has
a great validity and reliability. The findings also indicated that the measurement has a
fullness of five factors which interpreted the sample together (84,372%) for the total
differences of the matrix with a positive fullness of the tests. The structural skeleton
which was taken out with the fact of the theoretical measurement which reinforce the
confidence to measure the self-confidence for the study sample. The results also
clarify the sameness of exploratory factor Analysis with basic components and the
exiles methods.

مقدمة

إن تطور العلوم اإلحصائية وطرقها يف اجملال النفسي والًتبوي ىو نتيجة احلاجة ادللحة للوصول إىل فهم دقيق وواضح دلعٌت
الظواىر النفسية ،ومن أىم الطرق اإلحصائية ادلتعددة التحليل ألعاملي  ،وقد تطور التحليل ألعاملي تطوراً سريعاً منذ أن توصل
إليو تشارلس سيربمان وخاصة بعد أن تعددت ادلتغَتات وتداخلت فيما بينها  ،فكان لزاما علينا أن نبحث عن سطريقة جديدة
ؽلكن عن طريقها إخااع ىذه ادلتغَتات لوسيلة ذبمعها يف رلموعات تسهل على الباحث الدراسة والبحث وكذلك يفسر النتائج
اليت توصل إليها تفسَتاً منطقيا وعلمياً ( .عبد احلفيظ وآخرون  9007 ،679 ،م) .وأشار ابىى و عبد الفتاح (،7;:
9009م) إىل أن التحليل العاملى ػلتل مكانة ىامة يف البحوث دبختلف أنواعها  .،و ىو أسلوب إحصائي يساعد الباحث
يف دراسة ادلتغَتات ادلختلفة بقصد إرجاعها إىل أىم العوامل اليت أبرت فيها  ،فمن ادلعروف أن أي ظاىرة من الظواىر تنتج من
عوامل كثَتة  ،و تعترب الظاىرة زلصلة ذلذه العوامل و اليت تربط بُت ادلتغَتات من زوااي متعددة  ،وضم معلومات متنوعة
يكشف عنها التحليل فيما يتعلق بدراسة معينة  .و التحليل العاملي االستكشايف وما يزودان بو من معلومات ؽلكن أن يؤدي
إىل ربليالت اتلية أكثر تدقيقاً شلا يسهم يف إلقاء مزيد من الاوء على الظاىرة اليت يدرسها وعلى الرغم من أعلية التحليل
123

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون ديسمرب 2018م
][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139
http://mag.uofb.edu.sd

العاملي االستكشايف وشيوع استخدامو  ،إال أن ىذا ال يعٍت ابلارورة اقتصار ىذا التحليل على كشف اإلبعاد اليت تنطوي
عليها رلموعة من ادلتغَتات ادلرتبطة بو  ،بل تتطلب نتائج التحليل مزيدا من البحث ردبا تكشف عن تكوينات فرضية أو
اختبار الفروض ويطلق عليو يف ىذه احلالة ( التحليل العاملي التوكيدي )  .ويذكر التل وآخرون (  9077، :9م ) أن
التمييز بُت النوعُت االستكشايف و التوكيدي ال يكون دائماً سبييزاً قاطعاً أو فاصالً  ،إذ إن كثَتاً من البحوث ذبمع بُت النوعي يف
حبث واحد  .ويرى عالم ( ) 9079، 9;8أن التحليل العاملي من األساليب اليت تتميز ابدلرونة حيث ؽلكن توظيفو يف
تصميمات حبثية متعددة  ،وذلك للتحقق من صحة الفروض  ،ودراسات احلاالت ودراسة الظواىر ادلختلفة ميدانيا دون احلاجة
إىل إجراءات سلتربية صارمة لابط ادلتغَتات  ،كما ؽلكن استخدام التحليل العاملي يف تصنيف األفراد و األشياء يف أظلاط
متمايزة عن طريق ربليل العالقات بُت األفراد أو بُت األشياء  ،وغَتىا من االستخدامات لذلك يطلق عليو البعض "حساب
العلوم االجتماعية ويشَت ألبيايت ( .)9076 ، 68إىل أىداف التحليل ألعاملي واليت تتمثل يف تكوين الفروض واختبارىا ،
وربديد أصغر عدد من العوامل احملددة اليت ؽلكن أن تفسر العالقات اليت نالحظها بُت عدد كبَت من الظواىر الواقعية واىل أي
مدى يؤبر كل من ىذه العوامل يف كل متغَت  .أن أوضح وظيفة للتحليل ألعاملي تتمثل يف خفض او اختزال مكوانت جداول
االرتباطات إىل أقل عدد شلكن  .لذلك نشأ التحليل العاملي يف كنف علم النفس وواكب تطوره وميادينو وحركة القياس النفسي
فكان لو الفال يف تطوير االختبارات النفسية عامة ومسات الشخصية بصفة خاصة  ،حيث ساىم يف اختصار رلموعة ىائلة
من ادلتغَتات إىل عدد زلدود من العوامل  .ويهتم ىذا البحث بدراسة البناء ألعاملي لواحد من أىم أبعاد الشخصية أو مسات
الشخصية وىي الثقة ابلنفس اليت تعترب من السمات الشخصية اذلامة ذات األبر البارز يف سلوك الفرد عرب مراحل حياتو
ادلختلفة كما تعترب الثقة ابلنفس من مظاىر الشخصية السوية وعنصرا ىاما من عناصر التكيف السليم بشقيو النفسي
واالجتماعي .وتلعب دورا ىاما يف سباسك الشخصية وترتبط بعدد من السمات والعوامل البارزة كمفهوم الذات وتقدير الذات
والكفاية االجتماعية ومركز الابط  .وأكدت دراسات عديدة مثل دراسة قوامسة  ،عدانن(  ) 7<<9 ، 69على أن األفراد
الوابقُت من أنفسهم ىم أكثر فع الية يف مواجهة الظروف الطارئة وأكثر قدرة على حل ادلشكالت وأكثر مشاركة يف األنشطة
االجتماعية وأكثر انفتاحا على اآلخرين .ويرى طاىر والكناين ( 9077، 97م )  .أن صدق وسيلة القياس ػلتل مرتبو مهمة
لدى علماء النفس ومستخدمي وسائل القياس النفسي ومن األمور ادلهمة يف رلال القياس والتقوًن  .ويعد احد الشروط
األساسية لعمليات القياس وأن ادلقاييس غلب ان تتمتع خبصائص سيكومًتية جيدة من أجل الدقة يف نتائج عملية القياس الناذبة
عنها  ،والتأكد على إن البناء النظري للمقياس يتوافق مع البناء العاملي لو أي ان ادلقياس يقيس فعال ما وضع ألجلو  .وهتتم
ىذه الدراسة ابلبناء العاملي لواحدة من مقاييس السمات الشخصية وىو مقياس الثقة ابلنفس ابستخدام التحليل العاملي
االستكشايف والتوكيدي لدى عينة من طلبة جامعة اجلزيرة  .إن التحليل العاملي احد األساليب اإلحصائية اذلامة يف رلال العلوم
الًتبوية والنفسية وتفتقر إليو ادلكتبة العربية من حيث البحث والتقصي كما جاء يف دراسة احلريب (  . ) 9079 ، 999ويقوم
ىذا النوع من التحليل على معرفة ادلكوانت الرئيسية للظواىر اليت طلاعها للقياس  ،لذا يعد من الطرق األكثر موضوعية و أكثر
اقتصاداً يف اجلهد واليت ؽلكن إ رجاع بعض الظواىر إىل عدد قليل من العوامل الرئيسية اليت تعترب أىم العوامل كلها يف أحداث
الظاىرة ( عبد احلفيظ  . ) 9007 ، 690 ،كما وجدت الباحثة بعد دراسة استطالعية قامت هبا على استخدام أسلوب
التحليل العاملي يف رسائل ادلاجستَت والدكتوراه يف كلية الًتبية جامعة اجلزيرة ندرة استخدام ىذا األسلوب يف ربليل البحوث
مقارنة بباقي األساليب األخرى  ،وبناء على ىذا األسباب تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال األيت  :ما طبيعة البناء
العاملي دلقياس الثقة ابلنفس ابستخدام التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي لدى عينة من طلبة جامعة اجلزيرة؟ أتيت أعلية
الدراسة من النقاط التالية  :لفت أنظار الباحثُت وطلبة الدراسات العليا أبعلية التحليل العاملي كأسلوب إحصائي يستخدم يف
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الدراسات النفسية والًتبوية  ،توفَت مقياس لثقة ابلنفس يتمتع بدالالت عالية من الصدق والثبات الستخدامو يف ىذه الدراسة
وغَتىا من الدراسات .استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي يف ربقيق أىداف الدراسة .
مصطلحات الدراسة
البناء العاملي  :ىو رلموعة العوامل االفًتاضية الكامنة خلف رلموعة من ادلفردات االختيارية أو ادلقاييس بصفة عامة  ،ويعترب
شكل من أشكال صدق البناء يتم التوصل إليو من خالل التحليل العاملي  ( ،عابد 9078 ، 77 ،م)
إجرائيا  :ىو رلموعة العالقات اليت تربط بُت أبعاد ادلقياس وإغلاد صدق ادلقياس بواسطة الصدق العاملي .
الثقة ابلنفس :عرفها دمحم الديب وصالح ابشا (9000 ،97م) .أبهنا رأي الفرد يف كفاءتو اجلسمية والنفسية واالجتماعية،
واعتقاده أبن لديو ادلهارة والقدرة على مواجهة متطلبات البيئة وحل مشكالتو وربقيق أىدافو .
ويرى عبد الستار  ،قاسم ( 900; ، 67م) .أهنا تنشأ عن حالة عدم توازن بُت القدرات النفسية واجلسمية وبُت متطلبات البيئة
لدى الفرد اليت تؤدي إىل حدوث حالة من التوتر والقلق أو الشعور ابإلعياء أو اإلصابة ابألمراض .
وتعرفها ىذه الدراسة أبهنا حالة تنشأ لدى الفرد نتيجة مواقف ومثَتات احلياة اخلارجية – البيئية أو االجتماعية  ،السارة أو غَت
السارة اليت يتعرض ذلا الفرد .
إجرائيا  :الثقة ابلنفس ىي عبارة عن التقارير اللفظية لعينة الدراسة اليت تعرب عن استجاابهتم على عبارات ادلقياس .
التحليل العاملي  :أسلوب إحصائي يساعد الباحث يف دراسة ادلتغَتات ادلختلفة بقصد إرجاعها إىل أىم العوامل اليت أبرت

فيها  ،فمن ادلعروف أن آي ظاىرة من الظواىر تنتج من عدة عوامل كثَتة  ،وتعترب الظاىرة زلصلة ذلذه العوامل مجيعاً ( ابىي و
عبد الفتاح 9009 ، 7;: ،م ) .
إجرائيا  :ىي إغلاد اخلصائص السكرمًتية دلقياس الثقة ابلنفس عن طريق التحليل ألعاملي .
التحليل ألعاملي االستكشايف  :ىو استقرائي يف جوىره ويهدف إىل اكتشاف اجملموعة ادلثلى اليت ؽلكن أن تتامن ادلتغَتات
الكامنة ودون اعتبار مسبق لصياغة فروض ( .ابو صاحل  ،وعوض 9007 ، 987 ،م)
إجرائياً  :رلموعة ادلعاجلات اإلحصائية اليت تقوم بفحص البياانت من زوااي متعددة للكشف عن
إمكانية اختزال ىذه البياانت يف عدد زلدود من العوامل. .

التحليل العاملي التوكيدي  :أسلوب من أساليب التحليل العاملي يهدف إىل إجراء الختبارات الفروض حول العالقة بُت

متغَتات معينة تنتمي لعوامل فرضية مشًتكة واليت يتحدد عددىا وتفسَتىا مقدماً عند صياغة اإلطار النظري (أبو حطب
وصادق 7<<7 ،8<7 ،م )  ،يقال إن العامل عبارة عن مفهوم رايضي إحصائي  ،دبعٌت ذبمع عدد من ادلتغَتات معاً  ،وىو

يعٍت أياا  :ارتباط عدد من ادلتغَتات يبعاها ارتباط عالياً أو منخفااً  ( .العدل  907: ، 677،م ) .

أهداف التحليل ألعاملي :يذكر البيايت (  9076، 68م) أن أوضح ىدف للتحليل ألعاملي تتمثل يف خفض أو اختزال
مكوانت جداول االرتباطات إىل أقل عدد شلكن ليسهل تفسَتىا  .ودبعٌت أضيق ربدد أىداف التحليل ألعاملي يف تكوين
الفروض واختبارىا و ربديد أصغر عدد من العوامل احملددة اليت ؽلكن أن تفسر العالقات اليت نالحظها بُت عدد كبَت من
الظواىر الواقعية واىل أي مدى يؤبر كل من ىذه العوامل يف كل متغَت.
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خصائص التحليل العاملي  :ـ على الرغم من أن كثَتا من األساليب اإلحصائية اليت يستخدمها الباحثون ردبا تكون ذات
خصائص شلابلة خلصائص التحليل ألعاملي  ،إال إنو يتميز عن ىذه األساليب األخرى خبصائص متعددة يذكرىا عالم ( 9;8ـ
 )9000 ، 9;9يف النقاط التالية :
أ /يتناول التحليل ألعاملي رلموعات كبَتة من البياانت ادلستمدة من االختبارات النفسية وادلقاييس الًتبوية دبختلف أنواعها  ،إذ
ؽلكن إجراء التحليل ألعاملي على ما يقرب من مائة متغَت ابستخدام احلاسوب .
ب /يُعد التحليل ألعاملي من األساليب اإلحصائية اليت تتميز ابدلرونة حيث ؽلكن توظيفو يف تصميمات حبثية متعددة .

ج /ؽلكن ابستخدام التحليل ألعاملي دراسة الظواىر ادلختلفة ميدانياً دون احلاجة إىل إجراءات سلتربيو صارمة لابط ادلتغَتات
الدخيلة .

د /أسهمت أساليب التحليل ألعاملي يف إغلاد تكامل بينها وبُت األساليب اإلحصائية األخرى متعددة ادلتغَتات ادلتعلقة
ابالرتباطات .
ه /ؽلكن ابستخدام التحليل ألعاملي تصنيف األفراد واألشياء يف أظلاط متمايزة عن طريق ربليل العالقات بُت األفراد أو األشياء
طرق التحليل ألعاملي  :ـ تعد الطرق احلسابية ادلستخدمة يف التحليل ألعاملي كثَتة ويوجزىا جورج وميلر فيما يلي :
 / 7الطريقة القطرية  :من الطرق ادلباشرة والسهلة يف التحليل ألعاملي  ،وؽلكن استخدامها إذا كان لدينا عدد قليل من ادلتغَتات
وتؤدي على استخالص اكرب عدد من العوامل وتتطلب ىذه الطريقة معرفة سابقة ودقيقة بقيم شيوع ادلتغَتات  ،وبدون ىذه
ادلعرفة ال ؽلكن استخدامها  ،وتستمد الطريقة القطرية امسها من كوهنا تقوم عل استخدام القيم القطرية يف ادلصفوفة اإلرتباطية
مباشرة .
 /9الطريقة ادلركزية  :كانت ىذه الطريقة من أكثر طرق التحليل العاملي استخداما وشيوعا إىل عهد قريب نظرا لسهولة حساهبا
فاال عن استخالص عدد قليل من العوامل العامة .
 /6الطريقة ادلركزية ابستخدام متوسط االرتباطات .
 /7طريقة ادلكوانت األساسية  :تعد طريقة ادلكوانت األساسية اليت وضعها ىويثلنج (  ) Hottellingعام 7<66م من
أكثر طرق التحليل العاملي دقة وشيوعا يف حبوث الشخصية  ،وذلذا الطريقة مزااي عدة منها تؤدي إىل تشبعات دقيقة  .وكذلك
فإن كل عامل يستخرج أقصى كمية من التباين ( أي أن رلموع مربعات تشبعات العامل تصل إىل أقصى درجة ابلنسبة لكل
عامل )  ،وتؤدي إىل أقل قدر شلكن من البواقي كما أن ادلصفوفة االرتباطية زبتزل إىل أقل عدد من العوامل ادلتعامدة ( غَت
مرتبطة )  .ىناك بعض األساليب ادلعاصرة إلجراء التحليل العاملي يذكرىا عالم ( :99ـ  9000م) يف الشكل رقم ( )7
التايل :
شكل (  ) 1األساليب ادلعاصرة لتحليل العاملي
تعض األسالية المعاصرة إلجراء التحليل العاملي

أسلوب المكونات
الرئيسية

أسلوب المحاور
الرئيسية

أسلوب األرجحية
القصوى
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بعض ادلفاىيم العاملة ادلستخدمة أبناء إجراء التحليل ألعاملي  ،يستند التحليل العاملي إىل رلموعة من ادلفاىيم األساسية اليت
ينبغي أن يكون الباحث ملماَ هبا لكي يستطيع استخدامها استخداماً مناسباً يف تفسَت نتائج التحليل ومتابعة األدبيات يف ىذا

اجملال يذكرىا العدل ( 677ـ ; 907: ، 69م) يف النقاط التالية  :ـ
مصفوفة االرتباط :غلب أن نعلم معٌت كلمة مصفوفة فادلصفوفة عبارة عن تنظيم مستطيل او مربع جملموعة من األرقام ال زبتلف
يف جوىرىا من اجلداول اليت نستخدمها يف رصد بياانت سلتلفة ،وأيخذ ىذا التنظيم شكل صفوف وأعمدة  .وعند القيام أبجراء
ربليل عاملي لعدد من ادلتغَتا ت ( عشرون مثال ) .وبعد ان نقوم بعملية القياس متوخُت شروطها ادلنهجية  ،نقوم حبساب
معامالت االرتباط ابألسلوب ادلناسب بُت كل متغَت وأخر  ،ضلصل نتيجة ىذه العمليات احلسابية على عدد كبَت من معامالت
االرتباط وال ؽلكن أن نتعامل مع قائمة من معامالت االرتباط ال ػلكمها نظام معُت سواء يف احلساب أو العرض  ،وىنا نلجأ
إىل سبثيلها يف شكل مصفوفة .
معامل الشيوع أو االشًتاكيات :تنقسم ادلتغَتات إىل رلموعات  ،وكل رلموعة تسمى عامل  ،وطريقة التقسيم أتخذ اذباىُت ( :
أ ) إما أن يكون التقسيم مستقالً سباماً  ،حبيث يوضع كل متغَت يف رلموعة واحدة  ،دبعٌت أن كل متغَت يرتبط بعامل واحد
ارتباطاً عالياً ويرتبط ببقية العوامل ارتباط صفرايً ( .ب ) او ان يتم التقسيم مع وجود ادلتغَت يف اكثر من رلموعة (حيث
يتواجد مثال يف العامل رقم  ، 7والعامل رقم  ، 6والعامل رقم  ) ... 9وابلتايل فالعامل الذي يستحوذ على أكرب عدد من
ادلتغَتات يسمى عامل شائع .
 /6اجلذر الكامن  :ليس ذلذا ادلفهوم ( اجلذر الكامن ) تعريف مدد إال من خالل معادلة  ،والكمبيوتر يقوم حبسابو مباشرة ،
ولكن يهمنا ربديد عدد العوامل الناذبة من ادلتغَتات  ،وؽلكن أن يعرف * اجلذر الكامن * أبنو  :رلموعة مربعات تشبعات كل
ادلتغَتات على كل عامل من عوامل ادلصفوفة على حدة  ،وىو تعبَت يستخدم يف جرب ادلصفوفات  .ويالحظ ابلنسبة ألي
مصفوفة قيمة اجلذر الكامن تتناقص تدرغلياً من عامل ألخر  .للجذر الكامن عدة زلكات أشهرىا  ،زلك كايزر  ،زلك
جليفورد  ،زلك كومب  ،زلك كاتل  ،زلك مويزز .
 /7تدوير العوامل  :بعد إجراء التحليل العاملي والتوصل إىل العوامل وتشبعاهتا  ،أييت دور ادلرحلة الثانية اليت تستلزم تدوير احملاور
إىل موقع آخر  ،واذلدف من عملية تدوير العوامل ىو التوصل اىل تكوين مناسب للعوامل لو معٌت وؽلكن تفسَته  ،وتوجد طرق
سلتلفة للتدوير يذكرىا مراد ( << 7ـ 9000 ، 807م ) .
أ  /التدوير ادلتعامد وىي تتامن بالث طرق فرعية ىي كوارتيماكس وفارؽلاكس وأكوؽلاكس  .حيث ان طريقة كوارتيماس
تركز على تبسيط التشبعات يف الصفوف ( ادلتغَتات )  ،فان طريقة فارؽلاكس تركز على تبسيط التشبعات يف األعمدة (
العوامل ) ففي طريقة كوارتيماكس ؽلكن لعدد من ادلتغَتات ان تتشبع مرتفعاً او متوسطاً على عامل واحد  ،أما فارؽلاكس فان
التشبعات على عامل تكون واحد او صفر  .وحىت ػلدث ىذا التبسيط للتشبعات فان تباين مربعات التشبعات يف كل عمود
(عامل ) يكون أكرب ما ؽلكن  ،وذلذا مسيت فارؽلاكس  .وتعد ىذه الطريقة تعديل لطريقة كوارتيماكس  ،كما إن طريقة
فارؽلاكس ىي أكثر طرق التدوير ادلتعامد استخداما .
ب /التدوير ادلائل  :وىي أياا تعتمد على فكرة تبسيط التشبعات  ،وتعطي للمتغَتات احلرية يف تشبع العامل القريب منها ،
وىي رباول ذبميع كل عدد من ادلتغَتات معا لتكوين عامل .
الدراسات السابقة  :سبثل الدراسات السابقة دعامة أساسية من الدعائم ادلنهجية العلمية  ،وعنصراً مهماً من عناصر البحث
العلمي ادلتكامل وتكسبو مزيداً من الفهم دلشكلة الدراسة  .و تعددت الدراسات اليت تناولت البناء العاملي والصدق العاملي
أوال سوف نتناول الدراسات العربية مث األجنبية .
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 /7دراسة انزك أمحد ( 9079م) ىدفت ىذه الدراسة إىل ربليل البنية العاملية دلقياس تنسي دلفهوم الذات (صورة الراشدين )
بعد تطبيقو على عينتُت من طلبة جامعة تشرين ( كليات تطبيقية ـ كليات نظرية ) وذلك ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي .
ومن أجل ربقيق ىدف الدراسة مت استخدام ربليل االرتباط والتحليل العاملي االستكشايف والتحليل العاملي التوكيدي  .وقد
توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج تشَت إىل تشبع ادلقياس بستة عوامل فسرت  %7:398من التباين  .وقد توافقت البنية
اذليكلية اليت مت استخراجها مع حقيقة فقرات ادلقياس النظرية شلا يعزز الثقة بقدرة ادلقياس على قياس مفهوم الذات لدى األفراد
ادلشاهبُت بصفاهتم ألفراد عينة الدراسة  ،كما بينت النتائج عدم اختالف البنية العاملية دلقياس تنسي ابختالف الكلية ( تطبيقية ـ
نظرية )  ،كما تبُت عدم اختالف البنية العاملية للمقياس ابختالف متغَت اجلنس ( ذكور ـ إانث )  ،كما تبُت وجود تطابق كبَت
بُت مكوانت أبعاد ادلقياس النظرية ونتائج التحليل .
عثماين (  9078م) ىدفت إيل التحقق من البناء العاملي دلقياس الدافعية لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة ابستخدام التحليل
العاملي التوكيدي  ،وبعد مراجعة الدراسات السابقة  ،مت صياغة فرضية البحث اليت تتعلق ابلبناء العاملي للمقياس  ،وقد أجريت
الدراسة على عينة مكونة من ( )969تلميذ ابدلرحلة ادلتوسطة للسنة الدراسية  9077 / 9076مستعملُت برانمج AMOS
اإلصدار  90يف ربليل ادلعطيات ابختيار طريقة االرجحية العظمى لتقدير ابرامًتات النموذج واختيار عدد من ادلؤشرات
ادلالئمة  ،ابإلضافة إىل مربع كأي للتأكيد من مالئمة النموذج للبياانت  ،وقد توصلت الدراسة ألدلة تدعم البناء العاملي
للمقياس ،كنموذج بالبي العوامل من الدرجة األوىل يفسرىم عامل من الدرجة الثانية ؽلثل الدافعية لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة
.
بويو ( 4112م ) :ىدفت إىل ربليل البنية العاملية دلقياس القلق اإلحصائي ابستخدام التحليل العاملي  .قام الباحث بتطبيق

النسخة العربية من ادلقياس الذي قام بتعريبو ( أبو ىاشم  9009 ،م) على عينة من طلبة الدراسات العليا يف كلية الًتبية جبامعة
تشرين ،وقد تبُت سبتع ادلقياس بدالالت صدق وببات عالية  .ومن اجل التأكد من صدق بنية ادلقياس قام الباحث هبذه
الدراسة .أىم النتائج اشارت إىل تشبع اجلزء األول من ادلقياس بثالث عوامل فسرت  %96399من التباين  ،كما تبُت تشبع
القسم الثاين من ادلقياس بثالث عوامل فسرت  %9<377من التباين .كما تبُت أن ادلقياس ككل يتشبع على مكونُت يفسر
األول ( )%6<3;9من التباين الكلي ،ويفسر ادلكون الثاين (  )% 69378من التباين الكلي .وقد توافقت البنية اذليكلية اليت
مت استخراجها مع حقيقة فقرات ادلقياس النظرية شلا يعزز الثقة بقدرة ادلقياس على قياس القلق اإلحصائي لدى طلبة الدراسات
العليا .
احلريب (4114م) :ىدفت إىل بناء أداة لقياس التعلم عند طلبة اجلامعة ابستخدام التحليل العاملي االستكشايف .مت اختيار

عينة الدراسة عشوائيا من طالب وطالبات جامعة طيبة  ،فكان حجم العينة ( )989طالب .مت التحقق من صدق األداة وبباهتا
ابستخدام العديد من األساليب اإلحصائية ادلناسبة ذلذا النوع من الدراسات .توصلت الدراسة إىل أن ابٍت عشر عامال مهما
سبثل أساليب التعلم الثالث :السمعي والبصري واحلركي.ابإلضافة إىل بروز عامل اشًتكت فيو أساليب التعلم الثالث وىو االذباه
ضلو العمل اجلماعي .
الكناين ( 4111م) :ىدفت إىل إغلاد الصدق ألعاملي دلقياس الطالقة النفسية والتعرف على مستواىا لدى العيب الكرة
الطائرة وقد استخدم الباحثان مقياس العالقة النفسية الذي اشتمل على  :9فقرة موزعة على ستة رلاالت ىي (الثقة ابلنفس ،
تركيز االنتباه  ،مواجهة القلق،االستمتاع  ،التحكم والسيطرة الرايضية ،آلية األداء) وبعد إجراء التحليل ألعاملي مت استخالص
ستة عوامل وعليو أصبحت فقرات ادلقياس النهائية ; 6فقرة وقد ظهرت العينة دبستوى متوسط كدرجة كلية أما يف رلاالت
ادلقياس فقد ظهرت العينة دبستوى متوسط ماعدا رلال االستمتاع فظهروا دبستوى عايل وأوصى الباحثان بارورة بناء وتقنُت
مقاييس نفسية أخرى ودلختلف األلعاب واستخدام ادلقياس احلايل يف ألعاب أخرى هوفمان (  :) 4112التحليل العاملي
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دلقياس تنسي دلفهوم الذات على عينة من الراشدين  .ىدفت الدراسة ربليل البنية العاملية للمقياس على عينة مؤلفة من <08
من األحدا ث ادلخالفُت للقانون وزلاولة معرفة مدى تطابق البنية مع بنية ادلقياس عندما يطبق على األفراد العاديُت  ،وقد
توصلت الدراسة إىل البناء العاملي على ىذه العينة مشابو للبناء العاملي مع الدراسات السابقة مع األفراد العاديُت ومل يظهر
سوى عامل واحد سلالف .
 /7دراسة سيكرليجا ( 9077م ) .البناء العاملي لنسخة سلتصرة دلقياس تنسي دلفهوم الذات النسخة الرابعة  .ىدفت الدراسة

إىل التحقق من البناء العاملي للمقياس بعد تطبيقو على عينتُت ( بوسنية وظلساوية ) وقد مت إجراء التحليل العاملي التوكيدي
والتحليل اذلرمي .وقد بينت نتائج الدراسة إن البناء العاملي ال يصلح إىل النموذج اذلرمي متعدد األبعاد .
وايز )2007م) ىدفت الدراسة اىل التعرف صدق البناء للمقياس  ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) <:0مراىقاً تراوحت
أعمارىم بُت ( 79ـ ; ) 7عاماً شلن لديهم اتريخ من ادلشكالت السلوكية  ،والتغيب عن ادلدرسة  ،أكمل منهم ( )9<0مقياس
الشخصية متعدد األوجو .وأشارت نتائج التحليل العاملي التوكيدي أن ادلقياس يتكون من بالث عوامل  ،سبيز عامالن منها
بقدرة كافية على التمييز علا سوء التوافق اإلكلينيكي وسوء التوافق الشخصي  ،وأن عامل سوء التوافق ادلدرسي مل يظهر قدرة

كافية على التمييز  ،كما دعمت النتائج صدق ادلقياس البنائي لدى عينات ادلراىقُت احملولُت بسبب مشكالت سلوكية .
إجراءات الدراسة ادليدانية :يتألف رلتمع الدراسة من طلبة جامعة اجلزيرة الدفعة ( )69من كليات احلاسب اآليل  ،وكلية
الطب وكلية اذلندسة وكلية الًتبية حنتوب قسم ( الكيمياء و الفيزايء )  . .وبعد ذلك مت سحب عينة من طلبة كل كلية من
ىذه الكليات ابالعتماد على ادلعاينة ادلتناسبة مع حجم كل طبقة وذلك ابستخدام العينة العشوائية الطبقية البسيطة  .وقد بلغ

حجم العينة (<; )9طالب حسب التوزيع التايل  ) 796( ،طالبة  )799( ،طالب .
جدول (  ) 1خصائص توزيع أفراد العينة اليت طبق عليها ادلقياس
الكلية

عدد أفراد اجملتمع

الطب

عدد أفراد العينة

690

<9

الًتبية ( حنتوب قسم الكيمياء الفيزايء )

907

<8

احلاسب اآليل

970

97

اذلندسة

999

::

اجملموع

7000

<;9

*ادلصدر  :مكتب التسجيل واالمتحاانت جامعة اجلزيرة

أداة الدراسة  :أداة الدراسة ىو مقياس الثقة ابلنفس وقد مت إعداد ىذا ادلقياس ابالستعانة دبقياس الثقة ابلنفس يل أمحد قوامسو ،
عدانن الفرح ( كلية الًتبية  ،جامعة الَتموك )  ،واالطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة ابدلوضوع .مت عرض ادلقياس على
رلموعة من احملكمُت ادلختصُت يف الًتبية وعلم النفس لتحديد درجة انسجام فقرات ىذا ادلقياس ومدى وضوح كل فقرة ودرجة
مالءمتها من حيث الصياغة اللغوية ودقة قياس ما وضعت لو .وبناء على ما ورد يف مالحظات احملكمُت  ،مت تعديل بعض
الفقرات من حيث الصياغة اللغوية  ،واستبعد عدد من الفقرات يساوي (  ) 6فقرة وبذلك يبقى ادلقياس مؤلفا من ( )78فقرة
يف صورتو النهاية بواقع (< )9فقرة موجبة و ( )79فقرة سالبة .موزعة على  7أبعاد وبدائل اإلجابة على بنود ادلقياس ىي ظلط
صحح ادلقياس
مقياس ليكرت اخلماسي ( انظر ادللحق  .) 7 ،وبعد االنتهاء من عملية التطبيق للمقياس على عينة الدراسة ً
إبعطاء قيم رقمية لسلم التدرج للفقرات ادلوجبة ( إطالقاً  ( ، ) 7 ،اندراً  ( ، ) 9 ،أحياانً  ( ، ) 6 ،غالباً  ) 7 ،و ( دائماً 8،
) وتعكس ىذه القيم للفقرات السالبة .
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مؤشرات صدق و ثبات أداة الدراسة
صدق األداة  :اعتمدت ىذه الدراسة دالالت الصدق التالية :
أ /التحقق من دالالت صدق البناء الظاىري وقد مت التحقق من ىذا الصدق اعتماداً على آراء احملكمُت اخلرباء يف مدى مالءمة

ووضوح وصياغة فقرات ادلقياس .
ب /حساب معامالت االرتباط الداخلية لفقرات ادلقياس  ،ومعامالت ارتباط الفقرات مع ادلقياس الكلي اليت تشكل مؤشراً
على صدق بناء ادلقياس  .وداللة الصدق عن طريق التحليل العاملي  ،ودبا أن الدراسة قائمة على صدق البناء العاملي من
خالل استخدام ادلكوانت األساسية مع التدوير ادلتعامد ادلتبعة يف الربانمج اإلحصائي اخلاص ابلتحليل العاملي ادلتوفر لدى
احلاسوب  .وابالعتماد على درجة تشبع الفقرة على العامل اليت تدخل يف تشكيلو  .قد اعتمدت درجة تشبع الفقرة على

العامل الذي تنتمي إليو حبيث تكون أعلى من تشبعها على أي عامل آخر يف حالة أن يكون ذلا قيمة تشبع أعلى من 036
على أكثر من عامل ( قوامسو و الفرح  7<<9، 76،م)
ج /صدق االتساق الداخلي :من اجل معرفة مدي اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد الذي تنتمي إليو مت التعرف
علي صدق احملتوي من خالل حساب معامالت االرتباط بُت كل فقرة من الفقرات و الدرجة الكلية للبعد نفسو وعلية مت
االحتفاظ ابلعبارات اليت سبيزت ابرتباط موجب اكرب من ( )0.70وجاءت النتائج كاأليت:
جدول (  ) 4معامالت ارتباط البنود ابلدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وبني البعد والدرجة الكلية للمقياس
الرقم

معامل االرتباط

العبارة

أوالً لبعد النفسي
7

أسبتع بشخصية رائعة .

**.623

9

ادرس بعناية وجهة نظر كل شخص قبل أن أستعرض وجهة نظري

**.623

6

ازبذ قراري بشكل مستقل عن اآلخرين .

**.617

7

اشعر ابخلجل من أشياء فعلتها .

**.775

8

أانقش اآلخرين جبرأة .

**.789

9

أتظاىر أبنٍت أفال الناس .

**.721

:

أجد صعوبة يف التعبَت عما يدور خباطري .

**.671

;

أعرب عن رأيي بسهولة اتمة .

**.728

<

أعتمد على نفسي يف حل مشاكلي .

**.697

70

أسبكن من ربقيق أىدايف اليت احددىا .

**.710

77

إيل .
استطيع أن أصلز ادلهام ادلوكلة ّ

**.717

79

اشعر إنٍت زلبوب من معظم الناس عموماً

**.773

76

اقلل من مستوى طموحي عندما أصاب ابإلحباط .

**.735

77

أحاول شق طريقي يصرف النظر عن أية معارضة ألقاىا

**.771

78

أواجو ادلواقف الطارئة بثبات دون انفعال .

**.638
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أتردد عند إصلازي ألي عمل .

**.521

7:

ينتابٍت الشعور ابلنقص واإلحباط .

**.671
03:08

الكلي
اثنياً  :تقدير الذات
;7

أاتبع عملي بتصميم جيد .

**.837

<7

اشعر أبنٍت راضي عن مظهري .

**.884

90

انزعج أذا انتقدين شخص ما .

**.861

97

أذبنب مواجهة التحدايت .

**.864

99

أىدايف واقعية .

**.771

96

أحسب خطوايت أول أبول .

**.861

97

أكايف نفسي عند إجراء تقدم .

**.877

98

أدرس عواقب كل قرار قبل تنفيذه .

**.792

99

أذبنب تزيُت قدرايت .

**.652

9:

أترك األفكار اليت أعتنقها بقوة عند أول ربد .

**.792

;9

ابتعد عن أصغر ادلخاطر .

**.797
03;78

الكلي
اثلثاً  :البعد االجتماعي
<9

أفال اجللوس بعيداً عن اآلخرين .

**.784

60

أحب مشاركة اآلخرين يف النشاطات االجتماعية .

**.686

67

أىرب من ادلواقف اليت تتطلب ادلواجهة .

**.620

69

أجد صعوبة يف بناء عالقايت االجتماعية .

**.721

66

امتلك القدرة للدفاع عن حقوقي .

**.588

67

أتصرف حبرية اتمة يف سلتلف ادلواقف .

**.633

68

أربدث بطالقة مع اآلخرين .

**.761

69

أشعر ابلكفاءة عند إلقاء كلمة يف مجع ما .

**.671

6:

أابدر ابالعتذار لآلخرين عندما أخطئ يف حقهم .

**.697
0.;07

الكلي
رابعاً  :البعد الفسيولوجي
;6

ترذبف أطرايف عند التحدث أمام رلموعة من األفراد

**.617

<6

تزداد دقات قليب عند مقابلة انس جدد .

**.775

123

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون ديسمرب 2018م
][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139
http://mag.uofb.edu.sd
70

ياطرب صويت عند التحدث أمام رلموعة من األفراد .

**.789

77

يكون تنفسي طبيعي وىادئ حينما أربدث مع اآلخرين

**.721

79

أقوم بلفظ الكلمات بشكل جيد عند التحدث أمام الناس .

**.671

76

أحافظ على التواصل لبصري يف احلديث أمام الناس .

**.728

77

أتلعثم أبناء حديثي مع ادلعلم .

**.697

78

أتصبب عرقا أبناء اإلجابة على سؤال أمام الزمالء داخل القاعة .

**.710

الكلي

0,824

** دال عند ()1010

يتاح من جدول (  : )9أن مجيع قيم معامالت ارتباط البنود ابلدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو وارتباط البعد ابلدرجة
الكلية للمقياس دالة إحصائياً عند مستوي ( )0.08وػلقق ىذا درجة مرتفعة من االتساق الداخلي للبنود .
جدول (  ) 6ببات ادلقياس

الطريقة

ألفا كرنباخ

التجزئة النصفية

جوسبان

مقياس الثقة ابلنفس

0.<7

0.<6

0.<7

من جدول ( ) 6إن معامالت ببات ادلقياس مجيعها مرتفعة و قريبة من بعض  ،نستنتج من ىذه النتائج علي سبتع ادلقياس
بدرجة عالية جدا من الصدق و الثبات..وكذلك درجة عالية من الصدق الذايت يساوي ( <. ) 03<9

نتائج الدراسة و مناقشتها:

مت استخدام التحليل العاملي االستكشايف بطريقة ادلكوانت األساسية مع تدوير احملاور بطريقة الفارؽلاكس لدرجات الطلبة يف
اختبار الثقة ابلنفس اخلماسي ابلربانمج اإلحصائي  ،وبعد ذلك استخدمت الباحثة التحليل العاملى التوكيدي بربانمج
 ، LISREL8وكانت فيما يلي النتائج اليت ذبييب عن تساؤالت الدراسة  :السؤال األول يتعلق ابخلصائص السيكومًتية
ألداة الدراسة  .نتيجة السؤال الثاين والذي بنص على .ما طبيعة البناء العاملي دلقياس الثقة ابلنفس ابستخدام التحليل العاملي
االستكشايف بطريقيت ادلكوانت الرئيسية واحملاور األساسية ؟ أسفرت نتائج التحليل العاملي االستكشايف دلقياس الثقة ابلنفس
اخلماسي عن تشبعها مجيعاً على عوامل ادلقياس وجاءت النتائج كمايلي:
جدول (  ) 2ملخص مصفوفة معامالت ارتباط االختبارات ببعضها للقدرات

القدرات

البعد النفسي

تقدير الذات

البعد النفسي

7.000
**0.804

7.000

تقدير الذات

البعد االجتماعي

البعد االجتماعي

**0.5 77

**0.866

البعد الفسيولوجي

*0.737

**0.791

البعد الفسيولوجي

7.000
**0.791

7.000

** دال عند (* )0.07دال عند ()0.08

من خالل فحص ادلصفوفة السابقة صلد أن معظم قيم مستوى الداللة اإلحصائية لالرتباطات لعينة ىذه الدراسة أكرب من
مستوى الداللة ادلفروض  ،نالحظ أن نسبة كبَتة من االرتباطات تفوق  ،0380كما أن ادلصفوفة تكاد زبلو من االرتباطات
ادلرتفعة اليت تتعدي  ، 0.;0كما أن زلدد ىذه ادلصفوفة األعلى يساوي ( )0.;07و األدىن يساوى (  0.8::و ) ىذا يدل
علي عدم وجود ارتباطات مرتفعة جدا  ،أو عدم وجود ارتباط خطي بُت ادلتغَتات  .وابختصار مجيع البنود هبذه الدراسة يرتبط
بعاها بشكل جيد مع بعاها وال توجد بنود ترتبط بشكل كبَت  ،لذا مل ػلذف أي بند من بنود ىذه الدراسة وىي () 78
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بنداً  ،نتيجة لعدم وجود ارتباط أقل من  ، 0360ؽلكن فحص مصفوفة الوحدة يف اجلدول السابق رقم(  )7أياا ابختبار
ابريليت (  (Bartlett's Testالذي يفحص  /ؼلترب ىل مصفوفة االرتباط للمجتمع شلابلة دلصفوفة الوحدة أم ال ؟ يوضح
ذلك اجلدول التايل رقم (. )8
جدول (  ) 0نتائج اختبار كفاية العينة واختبار ابرتليت
0.<59

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
مقياس كفاية العينة لكايزر – مَت – اولكن
20936.957

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square
اختبار ابرتليت

990

درجات احلرية

0.000

الداللة

ويتاح من جدول (  ) 8أن قيمة  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacyمقياس
كفاية العينة تساوي  0.<89وىي وفق زلك كايزر جيدة جداً مرتفع وابلتايل ؽلكن الوبوق أبهنا مالئمة إلجراء التحليل العاملي
(اكرب من  )% :0ىو احملك ادلقبول  .وابلنظر إىل اختبار ابرتليت يف نفس اجلدول الذي يفحص مصفوفة الوحدة صلد أنو
يساوي (  ) 90<693<8:وبدرجة حرية مقدارىا (  ) <<0ومستوى داللة يساوي ( ) 03000ىذا يعٍت إن اختبار ابرتليت
دال إحصائيا شل ا يدل علي إن حجم العينة مناسب وانو توجد فروق فردية بُت أفراد العينة وؽلكن إجراء التحليل العاملي ويوضح
ذلك اجلدول ( )9
جدول (  ) 6يبني عدد الفقرات وأرقامها ودرجات تشبعها للعامل
الرقم

الفقرات

التشبع

اجملاالت

1

أسبتع بشخصية رائعة .

1.000

0.753

2

ادرس بعناية وجهة نظر كل شخص قبل أن أستعرض وجهة نظري .

1.000

0.773

3

ازبذ قراري بشكل مستقل عن اآلخرين .

1.000

0.737

4

اشعر ابخلجل من أشياء فعلتها .

1.000

0.789

5

أانقش اآلخرين جبرأة .

1.000

0.783

6

أتظاىر أبنٍت أفال الناس .

1.000

0.832

7

أجد صعوبة يف التعبَت عما يدور خباطري .

1.000

0.862

8

أعرب عن رأيي بسهولة اتمة .

1.000

0.882

9

أعتمد على نفسي يف حل مشاكلي .

1.000

0.807

10

أسبكن من ربقيق أىدايف اليت احددىا .

1.000

0.857

11

إيل .
استطيع أن أصلز ادلهام ادلوكلة ّ

1.000

0.840

12

اشعر إنٍت زلبوب من معظم الناس عموماً

1.000

0.843

13

اقلل من مستوى طموحي عندما أصاب ابإلحباط .

1.000

0.813

14

أحاول شق طريقي يصرف النظر عن أية معارضة ألقاىا

1.000

0.837

15

أواجو ادلواقف الطارئة بثبات دون انفعال .

1.000

0.829

16

أتردد عند إصلازي ألي عمل .

1.000

0.843

17

ينتابٍت الشعور ابلنقص واإلحباط .

1.000

0.866

18

أاتبع عملي بتصميم جيد .

1.000

0.898

19

اشعر أبنٍت راضي عن مظهري .

1.000

0.876

20

انزعج أذا انتقدين شخص ما .

1.000

0.820

21

أذبنب مواجهة التحدايت .

1.000

0.667

22

أىدايف واقعية .

1.000

0.865

23

أحسب خطوايت أول أبول .

1.000

0.911
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أكايف نفسي عند إجراء تقدم .

1.000

0.892

25

أدرس عواقب كل قرار قبل تنفيذه .

1.000

0.902

26

أذبنب تزيُت قدرايت .

1.000

0.888

27

أترك األفكار اليت أعتنقها بقوة عند أول ربد .

1.000

0.839

28

ابتعد عن أصغر ادلخاطر .

1.000

0.881

29

أفال اجللوس بعيداً عن اآلخرين .

1.000

0.878

30

أحب مشاركة اآلخرين يف النشاطات االجتماعية .

1.000

0.909

31

أىرب من ادلواقف اليت تتطلب ادلواجهة .

1.000

0.894

32

أجد صعوبة يف بناء عالقايت االجتماعية .

1.000

0.924

33

امتلك القدرة للدفاع عن حقوقي .

1.000

0.890

34

أتصرف حبرية اتمة يف سلتلف ادلواقف .

1.000

0.839

35

أربدث بطالقة مع اآلخرين .

1.000

0.866

36

أشعر ابلكفاءة عند إلقاء كلمة يف مجع ما .

1.000

0.815

37

أابدر ابالعتذار لآلخرين عندما أخطئ يف حقهم .

1.000

0.894

38

ترذبف أطرايف عند التحدث أمام رلموعة من األفراد

1.000

0.791

39

تزداد دقات قليب عند مقابلة انس جدد .

1.000

0.871

40

ياطرب صويت عند التحدث أمام رلموعة من األفراد .

1.000

0.814

41

يكون تنفسي طبيعي وىادئ حينما أربدث مع اآلخرين

1.000

0.885

42

أقوم بلفظ الكلمات بشكل جيد عند التحدث أمام الناس .

1.000

0.906

43

أحافظ على التواصل لبصري يف احلديث أمام الناس .

1.000

0.871

44

أتلعثم أبناء حديثي مع ادلعلم .

1.000

0.802

45

أتصبب عرقا أبناء اإلجابة على سؤال أمام الزمالء داخل القاعة .

1.000

0.843

يتاح من خالل اجلدول إن مجيع الفقرات ذلا أتبَت اكرب من  %:0وىو أتبَت قوي ومجيعها دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة  . 0307ويؤكد ذلك اجلدول رقم ( ) :والذي ؽلثل مصفوفة العوامل قبل التدوير .
جدول (  ) 7ميثل مصفوفة العوامل قبل التدوير
1
ادرس بعناية وجهة نظر كل شخص قبل أن أستعرض وجهة نظري .

2

3

4

.961

ازبذ قراري بشكل مستقل عن اآلخرين .

.939

أحاول شق طريقي يصرف النظر عن أية معارضة ألقاىا

.894

.693

اشعر ابخلجل من أشياء فعلتها .

.870

أواجو ادلواقف الطارئة بثبات دون انفعال .

.791

أسبكن من ربقيق أىدايف اليت احددىا .

.768

.771

إيل .
استطيع أن أصلز ادلهام ادلوكلة ّ
اقلل من مستوى طموحي عندما أصاب ابإلحباط .

.752

.675

.736

.683

أجد صعوبة يف التعبَت عما يدور خباطري .

.734

اشعر إنٍت زلبوب من معظم الناس عموماً

.726

.616

أعرب عن رأيي بسهولة اتمة .

.725

.682

أتردد عند إصلازي ألي عمل .

.689

أتظاىر أبنٍت أفال الناس .

.682

أعتمد على نفسي يف حل مشاكلي .

.656

أانقش اآلخرين جبرأة .

.621

.599
.676
.680

.666

أدرس عواقب كل قرار قبل تنفيذه .

.798

أحسب خطوايت أول أبول .

.883

أذبنب تزيُت قدرايت .

.973

أكايف نفسي عند إجراء تقدم .

.834

أتصرف حبرية اتمة يف سلتلف ادلواقف .

.941

أفال اجللوس بعيداً عن اآلخرين .

.844

.633

أترك األفكار اليت أعتنقها بقوة عند أول ربد .

.803

.612
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أحب مشاركة اآلخرين يف النشاطات االجتماعية .
ابتعد عن أصغر ادلخاطر .

.793

أجد صعوبة يف بناء عالقايت االجتماعية .

.993
.599

أىدايف واقعية .

.800
.628

.756

أىرب من ادلواقف اليت تتطلب ادلواجهة .

.931

امتلك القدرة للدفاع عن حقوقي .

.592

.712
.538

أسبتع بشخصية رائعة .

-.655

.591
.849

اشعر أبنٍت راضي عن مظهري .
أاتبع عملي بتصميم جيد .

.783

أابدر ابالعتذار لآلخرين عندما أخطئ يف حقهم .

.868
.728

أحافظ على التواصل لبصري يف احلديث أمام الناس .
يكون تنفسي طبيعي وىادئ حينما أربدث مع اآلخرين

.621

.826

أقوم بلفظ الكلمات بشكل جيد عند التحدث أمام الناس .

.661

.720

أربدث بطالقة مع اآلخرين .

.804

.691

أشعر ابلكفاءة عند إلقاء كلمة يف مجع ما .

.613

.676
.753

أتصبب عرقا أبناء اإلجابة على سؤال أمام الزمالء داخل القاعة .
ينتابٍت الشعور ابلنقص واإلحباط .

.409

.719

تزداد دقات قليب عند مقابلة انس جدد .

.443

.670

.467

.648

أذبنب مواجهة التحدايت .
أتلعثم أبناء حديثي مع ادلعلم .

.624

0.789

انزعج أذا انتقدين شخص ما .

.575

.622

ترذبف أطرايف عند التحدث أمام رلموعة من األفراد

.592

.589

.562

.616

.855

ياطرب صويت عند التحدث أمام رلموعة من األفراد .

.785

ويالحظ من اجلدول السابق رقم ( ) :والذي ؽلثل مصفوفة العوامل قبل التدوير و اليت تتامن ( )8عوامل  ،وان اجلدول
يتامن أياا حذف التشبعات اليت تقل عن  0.70درجة  ،وىذا يعٍت أن كل عامل تتشبع عليو رلموعة من ادلتغَتات تشبعا
مرتفعا وتتشبع عليو يف نفس الوقت ابقي ادلتغَتات تشبعاً منخفااً  ،ومن ىنا رباول الباحثة إغلاد طرق التدوير اليت تؤدي إىل
زبفيض درجة تعقد ادلتغَتات للوصول إىل مبدأ البناء البسيط يهدف التدوير يف التحليل العاملي إىل مبدأ البناء البسيط  ،فمثال
أذا تشبع متغَت تشبعاً مرتفعاً ( مثال كرب من  ) 03;0على عاملُت يف نفس الوقت  ،يُقال ىذا الشبع تشبع معقد من الدرجة

الثانية ولو على بالث تشبع معقد من الدرجة الثالثة كما يف اجلدول السابق رقم ( . ) Field; 2007 ( . ):وأحد تلك
القرارات اذلامة ىو ربديد عدد العوامل ادلستخرجة قبل التدوير احملاور ومقارنتها بعدد العوامل بعد التدوير تلك احملاور ويوضح

ذلك اجلدول ( ;)
جدول (  ) 8ميثل مصفوفة العوامل بعد التدوير
1
0.839

أقوم بلفظ الكلمات بشكل جيد عند التحدث أمام الناس .
أربدث بطالقة مع اآلخرين .

0.881

أشعر ابلكفاءة عند إلقاء كلمة يف مجع ما .

0.878

أعرب عن رأيي بسهولة اتمة .

0.909

أحافظ على التواصل لبصري يف احلديث أمام الناس .

0.894

ياطرب صويت عند التحدث أمام رلموعة من األفراد .

.624

يكون تنفسي طبيعي وىادئ حينما أربدث مع اآلخرين

.681

تزداد دقات قليب عند مقابلة انس جدد .

.700

أجد صعوبة يف التعبَت عما يدور خباطري .

.677

أعتمد على نفسي يف حل مشاكلي .

.;97

أاتبع عملي بتصميم جيد .

0.;83

أسبكن من ربقيق أىدايف اليت احددىا .

0.832

اشعر إنٍت زلبوب من معظم الناس عموماً

0.862

أواجو ادلواقف الطارئة بثبات دون انفعال .

0.882
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ينتابٍت الشعور ابلنقص واإلحباط .

0.807

أابدر ابالعتذار لآلخرين عندما أخطئ يف حقهم .

0.857

أتردد عند إصلازي ألي عمل .

0.840

أتلعثم أبناء حديثي مع ادلعلم .

0.843

انزعج أذا انتقدين شخص ما .

0.813

أحاول شق طريقي يصرف النظر عن أية معارضة ألقاىا

0.837

أتصبب عرقا أبناء اإلجابة على سؤال أمام الزمالء داخل القاعة .

0.829

اشعر أبنٍت راضي عن مظهري .

0.843

إيل .
استطيع أن أصلز ادلهام ادلوكلة ّ

0.743

أكايف نفسي عند إجراء تقدم .

-.999

-.601
-.611
-.633

0.753

اشعر ابخلجل من أشياء فعلتها .

.944

0.734

ترذبف أطرايف عند التحدث أمام رلموعة من األفراد

-.983

0.7893

ابتعد عن أصغر ادلخاطر .

0.:83

.977

اقلل من مستوى طموحي عندما أصاب ابإلحباط .

0.812

-.618

أتظاىر أبنٍت أفال الناس .

0.862

أانقش اآلخرين جبرأة .

.786

0.832

أتصرف حبرية اتمة يف سلتلف ادلواقف .

.656

أذبنب تزيُت قدرايت .

.745

أحسب خطوايت أول أبول .

.777

أدرس عواقب كل قرار قبل تنفيذه .

.788
.750

أجد صعوبة يف بناء عالقايت االجتماعية .
أذبنب مواجهة التحدايت .

.664
.645
.653
.655
96:.

.640

أحب مشاركة اآلخرين يف النشاطات االجتماعية .

.796

أفال اجللوس بعيداً عن اآلخرين .

.756

ازبذ قراري بشكل مستقل عن اآلخرين .

.694

امتلك القدرة للدفاع عن حقوقي .

.627

أترك األفكار اليت أعتنقها بقوة عند أول ربد .

.796

أىرب من ادلواقف اليت تتطلب ادلواجهة .

.581

ادرس بعناية وجهة نظر كل شخص قبل أن أستعرض وجهة نظري .

.730

أسبتع بشخصية رائعة .

-.616
.813
.896
.843
.798
.752
.735
.626

أىدايف واقعية .

.697
.864

.625
.581

.698

.864

.877

اجلدول السابق ( ;) ؽلثل مصفوفة العوامل بعد التدوير و اليت تتامن ( )8عوامل أياا وعند التحليل ويتاح أن القيم بعد
التدوير افال منها قبل التدوير يف مجيع العوامل.ومت استخدام طريقة الفارؽلاكس اليت تتشبع بشكل قوي بكل عامل لذتك نتنتج
العوامل أكثر تفسَتاً ووضوحاً .
جدول (  ) 9تشبعات االختبارات وقيم اجلذر الكامن ونسبة التباين ادلفسرة للعوامل بعد التدوير
اجملال

اجلذر الكامن

نسبة التباين ادلفسر

النسبة التجميعية للتباين

البعد النفسي

27.060

56.448

56.448

تقدير الذات

6.395

14.211

69.899

البعد االجتماعي

3.092

6.870

76.769

البعد الفسيولوجي

2.314

5.143

81.912

الكلي

1.018

2.261

84.372
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يتاح من نتائج التحليل العاملي االستكشايف عن طريق تدوير احملاور ما يلي :ـ تشبع ادلقياس علي مخسة عوامل فسرت
رلتمعة معاً ( )% 84.372من التباين الكلي للمصفوفة ابإلضافة إيل جذورىا الكامنة أكرب من الواحد الصحيح وىذه العوامل
ىي العامل األول وجذره الكامن ( )25.060وفسر حوايل ( )%56.448من التباين الكلي للمصفوفة وتشبع موجباً
ابالختبارات " البعد النفسي " العامل الثاين وجذره الكامن ( )6.395وفسر حوايل ( )%14.211من التباين الكلي
للمصفوفة وتشبع موجباً ابالختبارات " تقدير الذات" العامل الثالث وجذره الكامن ( )3.092وفسر حوايل ()%6.870
من التباين الكلي للمصفوفة وتشبع موجباً ابالختبارات " البعد االجتماعي " العامل الرابع وجذره الكامن ( )2.314وفسر
حوايل ( )%5.143من التباين الكلي للمصفوفة وتشبع موجباً ابالختبارات " البعد الفسيولوجي " النسبة التجميعية للتباين
يفسرىا بعد التدوير حوايل ( )%84.372من التباين الكلي للمصفوفة وتشبع موجباً ابالختبارات " مقياس الثقة ابلنفس "-
أن نتائج التحليل العاملي االستكشايف جاءت أكثر مالئمة بعد التدوير أفال منو قبل التدوير يف مجيع العوامل .
نتائج السؤال الثالث  :ما طبيعة البناء العاملي دلقياس الثقة ابلنفس ابستخدام التحليل العاملي التوكيد  :استخدم التحليل
العاملى التوكيدى للتأكد من بنية ادلقياس اخلماسي ،وذلك عن طريق اختبار ظلوذج العوامل اخلماسية الكامنة لدى عينة
الدراسة ،مت افًتاض أن مجيع االختبارات تنتظم حول مخسة عوامل كامنة .
شكل ( )4منوذج العوامل ادلقياس اخلماسي

من شكل ( )9ؽلثل قيم اجلذور الكامنة لكل عامل علي احملور الصادي ورقم ادلكون علي احملور السيٍت ،أشارت النتائج
إىل صدق ىذا النموذج حيث حقق مؤشرات حسن ادلطابقة  ،وكانت القيم اثبتة  ،كما أن قيم ادلؤشرات وصلت إىل
القيمة ادلثالية لكل مؤشر  ،شلا يدل على مطابقة النموذج اجليدة للبياانت موضع االختبار  ،ويتاح ذلك من نتائج
اجلدول رقم ( .) 77جدول ( ) 70يوضح تشبعات مقياس الثقة ابلنفس اخلماسي ابلعوامل األربعة الكامنة ويتاح
منو أن كل التشبعات أو معامالت الصدق دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.08شلا يدل على صدق ىذا النموذج .
جدول (  ) 11ملخص نتائج التحليل العاملي التوكيدي لنموذج العوامل الكامنة اخلماسية
ادلتغَتات ادلشاىدة

التشبع ابلعامل الكامن

اخلطأ ادلعياري لتقدير التشبع

قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية

0.735

0.024

**0.087

0. .746

تقدير الذات

0.803

0.799

**0.9;0

0.844

البعد االجتماعي

0.867

0.7:7

<**0.60

0.733

0.907

**0.769

البعد النفسي

البعد الفسيولوجي

0.801

** دال عند مستوي ()1010
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يتاح من جدول(  ) 70السابق ما يلي  :تشبع ادلقياس  :اعلي تشبع للعامل الرابع (البعد الفسيولوجي)  ،مث تشبع ادلقياس
 :علي العامل الثاين (تقدير الذات)  ،مث تشبع ادلقياس  :علي العامل الثالث (البعد االجتماعي)  ،مث تشبع ادلقياس  :علي
العامل الرابع (البعد النفسي)  .وابستخدام مؤشرات حسن ادلطابقة اليت يقل اعتمادىا علي حجم العينة نظراً ألن حجم العينة يف
ىذا البحث كبَت  ،مثل اختبار ( كا ) 9حيث من عيوبو التأبر حبجم العينة ادلستخدمة فالعينات ذات احلجم الكبَت قد تؤدي
لرفض النموذج حىت لو كان ظلوذج جيد أو قريب من النموذج احلقيقي وحىت لو كان االختالف بُت النموذج ادلقًتح والبياانت
صغَت كذلك قد تؤدي العينات صغَتة احلجم إيل قبول ظلاذج أقل جودة أو ذات اختالف كبَت نسبياً بينها وبُت البياانت
ادلالحظة ولعل ىذا ىو السبب الرئيسي يف ظهور مؤشرات ادلطابقة األخرى واليت تسمي مؤشرات ادلطابقة الوصفية  ،فقد
أشارت النتائج إىل صدق ىذا النموذج الشكل رقم (  ) 9حيث حقق مؤشـرات حسن مطابقة مقبولة إيل درجة كبَتة  .وىذه
النتيجة أياا عبارة عن إجابة السؤال الرابع والذي بنص على ىل يوجد تطابق بُت البناء العاملي دلكوانت ادلقياس النظري ونتائج
التحليل العاملي ؟ يوجد تطابق بُت البنية النظرية للمقياس والبنية العاملية لو يوضحها جدول رقم ( ) 77التايل :
جدول (  ) 11مؤشرات حسن ادلطابقة لنموذج العوامل الكامنة للمقياس
قيمة ادلؤشر

مؤشرات حسن ادلطابقة

ادلدي ادلثايل للمؤشر
**.:;4

مؤشر حسن ادلطابقة

صفر إيل 7

)Goodness of Fit Index ( GFI
مؤشر حسن ادلطابقة ادلصحح بدرجات احلرية )Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI
مؤشر االفتقار إيل حسن ادلطابقة

**.;69

صفر إيل 7

**.::4

صفر إيل 7

)Parsimony Goodness of Fit Index(PGFI

**.;71

مؤشر ادلطابقة ادلعياري

صفر إيل 7

)Normed Fit Index (NFI

**.899

مؤشر ادلطابقة غَت ادلعياري

صفر إيل 7

)Non- Normed Fit Index (NNFI

**.897

مؤشر االفتقار إيل ادلطابقة ادلعياري

صفر إيل 7

)Parsimony Normed Fit Index(PNFI

**.792

مؤشر ادلطابقة ادلقارن

صفر إيل 7

)Comparative Fit Index(CFI

**.810

مؤشر ادلطابقة التزايدي

صفر إيل 7

)Incremental Fit Index (IFI

**.766

مؤشر ادلطابقة النسيب

صفر إيل 7

)Relative Fit Index (RFI

**. 0864

جذر متوسط مربعات البواقي

صفر إيل 0.7

)Root Mean Square Residual(RMSR

**. 0879

اجلذر الًتبيعي دلتوسط خطأ االقًتاب

صفر إيل 0.7

)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

 مؤشرات ادلطابقة )  (GFI , AGFI , NFI , NNFI , PNFI , CFI , IFI , RFIتقيس إيل أي مدي تكون مطابقةالنموذج أفال ابدلقارنة ابلنموذج الرئيسي  ،وىذه ادلؤشرات اقًُتح أهنا تقع بُت (صفر  ) 7 ،حيث تشَت القيم القريبة من الواحد
الصحيح ذلذه ادلقاييس إيل مطابقة جيدة أما القيم القريبة من الصفر فتشَت إيل مطابقة سيئة  .ابلنسبة للمؤشرين (RMSR ,
) RMSEAتشَت القيم القريبة من الصفر إيل مطابقة جيدة أما القيم األكرب من ( )0.7فتشَت مطابقة سيئة أو أخطاء يف
االقًتاب من رلتمع العينة  .ويفال ان تكون قيم ىذا ادلؤشرات أقل من أو تساوي ( ; ) 030وقد جاءت قيم العينتُت متطابقة
من ادلستوى ادلطلوب .مؤشر حسن ادلطابقة (  : ) GFIيقيس مقدار التباين يف ادلصفوفة ادلقاسة عن طريق النموذج موضع
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الدراسة ( تًتاوح قيم ىذا ادلؤشر بُت الصفر و(  ) 7وتشَت القيمة ادلرتفعة إىل تطابق أفال  ،وقد جاءت القيم مرتفعة وقريبة م
الواحد (أمحد وآخرون 9079 ، ;8 ،م) أي أن التحليل العاملي التوكيدي قد أكد صدق البناء دلقياس الثقة ابلنفس اخلماسية
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ادلصرية للدراسات النفسية . 796 – 767 ) 97( 7; ،

113

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون ديسمرب 2018م
][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139
http://mag.uofb.edu.sd
 / 77عبد احلفيظ  ،إخالص دمحم وابىي  ،مصطفى حسُت والنشار  ،عادل دمحم ( 9007م) التحليل اإلحصائي يف العلوم الًتبوية نظرايت – تطبيقات – تدريبات
) ،القاىرة  ،مكتبة األصللو ادلصرية .
 /78عالم  ،صالح الدين زلمود  9000(،م)ربليل البياانت النفسية والًتبوية واالجتماعية  ،القاىرة  ،دار الفكر العريب .
 /79قوامسة  ،امحد و الفرح  ،عدانن (7<<9م )  .تطوير مقياس الثقة ابلنفس  ،اجمللة العربية للًتبية – تونس  ،اجمللد  ، 79العدد . 9
 / 7:مراد  ،صالح أمحد  9000(،م) األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والًتبوية واالجتماعية  ،القاىرة  ،مكتبة االصللو ادلصرية .
; /7انصر  ،طالب ( 9070م)  .البنية العاملية دلقياس الذكاء العاطفي ل ( ابراُن وابركر  :مطبق على طلبة ادلرحلة اإلعدادية يف مدينة بغداد  .رللة البحوث الًتبوية
والنفسية . ) 98 ( 7 .
George,D.,&Mallery,p.(2010). Spss for Windows Step by Ste: A simple guide reference .11.0 update e (4th ed
Boston: Allyn & Bacon .
Field .A (2007) .Discovering stqtistics using SPSS 3th ed London :SQGE Pubicqtions L . td
Weis, R. (2007) Construct Validity Of the Behavior Assessment System for Children ( BASC) Self Report of
Personality .Journal of Psycho educational Assessment,111- 126
Cekrija, D, Duric , D.(2014) . Factorial Structure Of Shortened Of Self – Concept Scale (Sc- 4) . 3trd Conference
of Sarajevo Days of Psychology , Sarajevo
Hoffman, R. G. : Davis , G. L . (2014) . Factor Analysis of the Tennessee Self – Concept Scale in an Adolescent
Sample. Educational and Psychoological Measurement Summer Vol .48 no . 2, 407-417 .

113

