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 چکيده

 بین در( NPQ) شخصیت غیرکالمی آزمون هنجاریابی هدف با حاضر پژوهش

 هدانشگا دانشجویان کلیه آماری جامعه. گرفت انجام تهران های دانشگاه دانشجویان

 نمونه روش به( پسر 757 و دختر 731) نفر 333 ها آن میان از که بود تهران های

 را NPQ کالمی غیر پرسشنامه  که. شدند انتخاب نمونه نوانع به دسترس در گیری

 کرونباخ آلفای و SPSS آماری افزار نرم از استفاده با پژوهش های داده. کردند تکمیل

 دهش ساخته پرسشنامه عاملی ساختار بررسی برای. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

 نآ از حاکی آمده بدست جنتای. شد استفاده سازه روایی حیطه در عاملی تحلیل از

 می نشان را مناسبی مقدار که بود/. 38 با برابر کرونباخ آلفای کلی مقدار که است

 .شدند گرفته نظر در پایا و معتبر سواالت عنوان به سواالت کلیه و دهد

 گاهدانش دانشجویان هنجاریابی، شخصیت، غیرکالمی آزمون واژگان کليدی:
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 2، محمد شمسيان1سميه کهدویی

 .استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه آموزش عالی امام جواد، یزد، ایران 7
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 مقدمه
 ریشما بی های تالش اندیشه این تحقق جهت در و است داشته مشغول خود به را انسان ذهن دیرباز از شناسی خود اندیشۀ

 های یدگاهد پیدایش به منجر مفاهیم تبیین و ها تالش این حاصل.است گردیده بیان گوناگونی و گسترده مفاهیم و گرفته صورت

 عنوان به باید را شخصیت. است شده شخصیت شناسی روان آن ی سایه در و شناسی روان علم نهایتأ و زیستی علوم و فلسفی

 ربوطم صفات ارزیابی برای روشهایی که است آن مستلزم شخصیت شناخت و مطالعه. دانست شناسی روان علم موضوع مهمترین

 وانسنجیر در،سنت به بنا حال این با،رود می کار به تری وسیع معنای در گاهی شخصیت اصطالح گرچه.باشد دست در شخصیت به

 فادهاست مورد نگرشی و اجتماعی هیجانی،انگیزشی،روابط گیری اندازه برای که هستند ابزارهایی شخصیت های آزمون از مقصود

 (.7331،براهنی آناستازی، ترجمه) گیرند می قرار

ند در زبان گفتاری و نوشتاری کسانی که تحت آزمون قرار می گیر ۀفرهنگ جوامع متنوع،گوناگون و پیچیده است و هم

دارای تبحر و مهارت نیستند. تفاوتهای فرهنگی ممکن است به شیوه های مختلف موجب پیدایش تفاوتهای گروهی در رفتار 

شوند.به عنوان مثال در کشور پهناوری همچون ایران عدم تسلط به زبان فارسی فرد را در پاسخ دادن به سواالت آزمون های کالمی 

از کار افتادگی و ،اری روبرو می سازد.از طرفی بسیاری از افراد شرکت کننده در آزمونها دارای ویژگی هایی نظیر بیماریبا دشو

اختالالت دیگری هستند که خواندن را برای آنها دشوار می سازد.بنابراین خأل آزمونی که بدون تکیه بر مهارتهای زبانی به سنجش 

آزمونی غیر کالمی است که با استفاده از تصاویر به بررسی عوامل  NPQمی شود.آزمون شخصیت بپردازد به خوبی احساس 

این آزمون می تواند برای جمعیت بی سواد، گروههای چند زبانه و هم چنین در تحقیقاتی که به مقایسۀ شخصیتی می پردازد.

ون سؤاالت آن احتیاجی به ترجمه به زبان های صفات شخصیتی در بین افراد فرهنگ های گوناگون می پردازد بسیار مفید باشد چ

یک منبع نامربوط تفاوت در مطالعات فرهنگی را با استفاده از سؤال های یکسان در جوامع مختلف  NPQدیگر ندارند. هرچند 

سوء  مثل روایی و پایایی در جوامع دیگر به دلیل تفاوتهای ممکن در NPQحذف می کند، باید ویژگی های روان سنجی نمرات 

مواد این آزمون بر اساس سیستم نیاز های موری تهیه شده اند و هر کدام از تعبیر سؤالها در فرهنگ های مختلف بررسی شود.

 فردی را در حال انجام فعالیتی نشان می دهد.تصویری است که ماده های آن 

است که ذهن سازندگان آزمون را به هوشی و دیگر آزمونها مسالۀ مهمی  مسالۀ ساخت و هنجاریابی آزمون های شخصیتی،

هنجار بخصوصی را در نظر میگیرد که برای استفاده در جوامع  خود مشغول کرده است . هر آزمونی که ساخته می شود معموأل

خاص نیز هنجار شود و ویژگیهای روانسنجی آن سنجیده شود تا مناسب بودن آن تشخیص داده شود و  ۀدیگر باید برای آن جامع

ات الزم در آن صورت گیرد و در این صورت است که می توان افراد جامعه را به درستی و بدون هیچگونه سوگیری سنجید.نتایج تغییر

آزمونی که در جوامع غربی استاندارد می شود نمی تواند در مورد جوامع ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار باشد مگر این که 

ن تطبیق داده شود،بررسی ها و تحلیل های آماری الزم در مورد نتایج حاصل از اجرای آن درباره پرسش های آن با شرایط ایرا

 جوامع فرهنگ -7:باشد زیر بدالیل تواند می کالمی غیر آزمونهای ظهور برتری (.7311،)شریفی نمونه ایرانی انجام گیرد

 رد گیرند می قرار آزمون تحت که افرادی وسایر کار تقاضیانم،بیماران،نوجوانان،کودکان همه و است پیچیده و متنوع،گوناگون

 نظیر ویژگیهایی دارای آزمون در کننده شرکت افراد از بسیاری -2.نیستند مهارت و تبحر دارای نوشتاری و گفتاری زبان

 بخش راداف این که این دلیلب.دهد می قرار تاثیر تحت زبان در را آنها وساللت روانی که هستند اختالالتی و بیماری،ازکارافتادگی

 وبمعی یا و ضعیف زبانی مهارتهای آنها در که است نیاز مورد آزمونهایی بنابراین گیرند می بر در را اشخاص از ای مالحظه قابل

 جدی تختالالا سایر یا رشدی یا اکتسابی پریشی زبان دارای که هایی آزمودنی دیگر عبارت به.دهد قرار تاثیر تحت را نتایج نتوانند

 از NPQ کالمی غیر پرسشنامۀ(.7338،ولوجردی مهدی)دهند  انجام را آزمونها بتوانند بخوانند، توانند نمی یا هستند گفتار

 میزان بحس بر باید آن به کردن نگاه با تنها آزمودنی و دهد می نشان فعالیتی انجام حال در را فردی که شده تشکیل شکلهایی

 خواندن مشکالت هردلیل به که افرادی بنابراین.کند انتخاب 1 تا 7 از را عددی دهد انجام را فعالیت آن است ممکن که احتمالی

 .آیند بر سادگی به آن عهدۀ از تواند می دارند متفاوتی زبانهای دارند،یا

 ؟خوردار استدر میان دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران از روایی مناسبی بر NPQ آیا پرسشنامۀ  :سوال  پژوهش
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شخصیت مفهومی پایدار در روانشناسی است که از ترکیب اندیشه های فلسفی و فیزیولوژی مختلفی بوجود  : شخصيت

سازماندهی پویای نظام های روانی  (7117آمده و از آن تعاریف و برداشت های متعددی شده است.به عنوان مثال آلپورت )

(.از 7313 ،سید محمدیترجمه ،)شولتز رفتار و افکار شاخص وی هستند شخصیت می نامدفیزیولوژی درون فرد را که تعیین کننده 

 احساسات و اعمال می،ری نیز صفات شخصیت ابعادی از تفاوت های فردی هستند که نشان دهنده الگویی از تفکرکدیدگاه مک 

 (.7331 ،باشند )جلیلی

 

 که اییه نمره دهد می نشان پایایی.شود می گفته آن دقت و بینی شپی،همسانی،ثبات درجه به آزمون یک پایایی :پایایی 

 هانداز چه تا گیرد قرار آزمایش مورد دیگر موقعیتی در آزمون همان بوسیله دیگر بار اگر آورد می دست به آزمون در شخص یک

 آزمونهای پایایی تعیین برای ححانمص پایایی روش -7:شود می محاسبه زیر روشهای از استفاده با آزمون پایایی. ماند می یکسان

 ویژگی که است استفاده قابل زمانی فقط پایایی روش ترین ساده آزمایی باز روش -2 عینی غیر آزمونهای کلی طور به یا تشریحی

 واحد گروه یک به کوتاهی زمانی درفاصله را موازی فرم دو:ارز هم یا موازی فرمهای روش -3 نکند تغییر زمان طول در نظر مورد

 دهنده تشکیل اجزای یا ها ماده یکنواختی یا همسانی بر روش این در:درونی همسانی روشهای -4 دهند می شوندگان آزمون از

 .شود می استفاده کرانباخ آلفای ضریب از آن محاسبه برای.شود می تاکید آزمون یک

 

 آن همسانی و دقت به آزمون پایایی که لیحا در.  است آن روایی آزمون ساختن در موضوع مهمترین : (روایی)اعتبار

 باید ددار روایی بالینی سنجش برای که آزمونی.سنجد می،کند گیری اندازه دقت به باید آزمون که را آنچه،روایی،شود می مربوط

 ایه آزمون اییرو براورد برای. کند فراهم بالینی متخصصین برای سودمندی اطالعات و بگیرد اندازه است نظر مورد که را آنچه

 الکیم روایی از سازه.منظور به وابسته اعتبار و محتوا به وابسته اعتبار ،مالک به وابسته اعتبار:دارد وجود اصلی روش سه روانی

 ون.پیرس همبستگی ضریب از استفاده یعنی. است دیگر گیری اندازه وسیله با آزمون یک از حاصل نمرات بین ارتباط میزان

 عاملی تحلیل از استفاده -3 سنی تمایز به توجه -2 روا آزمونهای سایر با آزمون همبستگی تعیین -7 سازه ییروا تعیین برای

 یعنی آزمون درونی ساخت بررسی درونی همسانی -4 میگیرد اندازه آزمون یک که متغیرهایی ماهیت و تعداد کردن مشخص یعنی

 (.7332ی،شریف)ای  نقطه ای رشته دو همبستگی ضریب از استفاده

 

 رد آن صحت میزان از است عبارت آزمون یک سازه اعتبار.است اعتبار شکل جدیدترین سازه رواییسازه : (اعتبار) روایی

 دمور صفات برای که است اهمیت حائز آزمونهایی در مخصوصأ سازه اعتبار مفهوم.نظر مورد ویژگی یا نظری ساخت گیری اندازه

 علمی پژوهشهای تمام در رایج قیاسی روش همان سازه اعتبار بررسی روش.ندارد وجود خصوصیب خارجی مالک آنها گیری اندازه

 وشر ترین رایج شرح به اینجا در که کرد بررسی مختلفی های روش با میتوان را سازه اعتبار. است. شود می ارزیابی آزمون روی از

 :کنیم می اکتفا ها

 

 شتهدا هم با بخصوصی تفاوتهای نظر مورد متغیر لحاظ از باید بخصوصی نظریه مطابق که گروهی های تفاوت (بررسی7

 باشند

 اثر بی یا ؤثرم بخصوصی نظریه مطابق که تغییراتی-محیط یا افراد در تغییراتی پیدایش با آزمون های نمره تغییر (بررسی2

 .اند شده داده تشخیص نظر مورد پیوستار روی افراد جایگاه در

 وجهت مهم نکته این به باید.هستند واحدی متغیر شاخص شود می تصور که مختلفی های آزمون بین همبستگی (میزان3

 .نباشد گیری اندازه های روش تشابه از ناشی مختلف های آزمون های نمره بین همبستگی که داشت

 ازهاند را واحدی متغیر آزمون که باشد این ما هدف اگر.آزمون یک مختلف های قسمت با مختلف سؤاالت بین (همبستگی4

 مهترج مگنوسون،)باشد  داشته وجود ای مالحظه قابل همبستگی آن مختلف های قسمت بین باید صورت این در کند گیری

 .(7315 براهنی،
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آناستازی می نویسدهنجاریابی آزمون یعنی همسان کردن روش کار برای اجرا و نمره گذاری آزمون برای اینکه  : هنجاریابی

 (.7311،براهنی آناستازی، ترجمه) باید تحت شرایط مساوی امتحان شوند،افراد در آزمون بخوصی امکان پذیر باشد مقایسه نمرات

 

عبارت است از متوسط عملکرد گروه نمونه ای از آزمودنیها که به روش تصادفی از یک جامعه تعریف شده  نرم یا هنجار:

اساس توزیع نمره های خام گروه نمونه ای از آزمودنیها به دست می آید. هدف  انتخاب می شود. نرم آزمون های استاندارد شده بر

عمده فرایند استاندارد کردن آزمون تعیین نمره های خام گروه معیاریابی )گروه نرم( است. سپس نمره های به دست آمده به گونه 

رتبه های درصدی  یا نمره های تراز شده تبدیل ،یمانند نمره های معادل سنی, نمره های معادل کالس 7ای از نمره های اشتقاقی

 (.7332،می شوند )شریفی

 

 روش تحقيق
 یفیتوص یداده ها جز  پژوهشها  یگرد آور ی وهیش ایو از لحاظ اجرا  یکاربرد یپژوهش از لحاظ هدف جز پژوهش ها نیا

 لیتحصی سال در که تهران شهر دولتی های گاهدانش دانشجویان کلیه شامل پژوهش این در آماری جامعۀاست.  یاز  نوع همبستگ

 بودند شهر دولتی های دانشگاه دانشجویان از نفر 473 نمونه اعضای پژوهش این در .می باشند بودند تحصیل به مشغول 33-31

 تربیت و طباطبایی تهران،عالمه دانشگاه سه تهران شهر دانشگاههای ازبین که ترتیب بدین.شدند انتخاب ای خوشه صورت به که

 ره در کالس  دو شد می برگزار دانشگاه در اجرا روزهای در که  درسی های کالس ازبین. شدند انتخاب تصادفی صورت به معلم

 عالمه دانشگاه از نفر 755 از متشکل ای نمونه نهایت در. شد اجرا کالس کلیۀدانشجویان روی آزمون و شد انتخاب تصادف به روز

 دادند.  پاسخ NPQکالمی  غیر انتخاب شدند.و به پرسشنامه معلم تربیت دانشگاه نفراز 748 و تهران نشگاهدا نفر از 723طباطبایی 

 

 ابزار اندازه گيری
 استفاده گردید.  NPQکالمی  غیر در این پژوهش از پرسشنامه

  ویژگیهای ریگی اندازه برای که ایست پرسشنامه( NPQ) شخصیت کالمی غیر پرسشنامۀ: NPQکالمی  غير پرسشنامه

 شخصیتی صفت 71  گیری اندازه برای که شده تشکیل سوال 731 از کاغذی مداد پرسشنامۀ این .است شده ساخته نرمال شخصیت

 عنوان تحت مذکور پرسشنامۀ محدود، در نسبتأ صفات این .است شده طراحی (7133)  موری های نیاز سیستم در شده عنوان

ایداری، جویی، پ نمایشگری، حادثه گری، سلطه خودگردانی، پرخاشگری، پیوندجوئی، یشرفت،پ :شوند می زیر معرفی مقیاسهای

 .فهم و درک و طلبی اجتماعی، مهر حسی، شهرت ترتیب، بازی، شناخت و تکانشگری، نظم
 

 روش اجراء نمره گذاری:
 به مربوط رفتار یک نجاما گیر در مرکزی فرد یک که است شده تشکیل خطی هایی نقاشی از NPQ کالمی غیر سواالت

 خود هک احتمالی میزان به سپس و بگیرند نظر در را شده داده نشان فعالیت شود می خواسته دهندگان پاسخ از.است شخصیت

 .دهند نمره دهند انجام را کار آن است ممکن

 احتمال به دهنده نشان 7 آن در که کنند می انتخاب ای نمره 1 مقیاس یک از عددی انتخاب با را خود های پاسخ آنها

 نمیدانم" که است این معنی به که است خنثی حالت دهنده نشان 4 عدد .است زیاد خیلی احتمال به دهنده نشان 1 و کم خیلی

 . نه یا میدهم انجام را کار این

 قرار سوال 3 کدام هر در که سطر 71 صورت به ها پاسخ.کنند می وارد پاسخنامه در را سوال 731 های پاسخ ها آزمودنی

 مثبت و صورت یک به NPQ سواالت همه.دهند می تشکیل را  NPQ های مقیاس از یکی سطر هر سوالهای .اند شده مرتب دارد

 با را سطر هر سوال 3 های نمره سادگی به آزمونگر است کافی مقیاس هر های نمره آوردن دست به برای.شوند می گذاری نمره

                                                           
1 Derivative score 
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 مقیاس از کدام هر برای دهد می دست به نمره 71 فرایند این.شود می یادداشت سطر انتهای در نمرات این مجموع. کند جمع هم

 کدگذاری این دلیل.اند شده مشخص کد یک با سطر هر انتهای در ها مجموع از کدام هر. انحراف مقیاس برای هم یکی و یکی ها

-NEO آزمون در شخصیتی صفات مقیاس کدام هر دهاک. است ها مقیاس از یک هر برای موجود های نشانه رساندن حداقل به

FFI زیر صورت به( انحراف مقیاس جز به) شخصیتی بزرگ عامل پنج روی های هستند،بارگذاری 

 .O=تجربه به نسبت ،گشودگیN=رنجوری روان،C=وجدان،A=سازگاری:است

 2 پروفایل برگۀ هر. شود منتقل پروفایل گهبر در اش مربوطه جایگاه به تواند می آزمودنی پاسخنامۀ در سطر هر های نمره

 به را آزمودنی هر های نمره پروفایل برگۀ هر.مونث هنجار اساس بر دیگر طرف و مذکر جنس هنجار براساس طرف یک.دارد رو

 .کند می تبدیل پیچیده محاسبات بدون خودش جنس در درصدی رتبۀ

.  است( 4) موافقم کامالً و ،(3) موافقم ،(2) ندارم نظری ،(7) مخالفم ،(8) مخالفم کامالً از ای گزینه پنج صورت به سؤاالت

  شود می گذاری نمره معکوس صورت به ها پرسش برخی

 برخی گذاری نمره در که معنی این به.  نیست یکسان مواد تمام در NEO-FFI یعنی پرسشنامه این کوتاه فرم گذاری نمره

 8 نمره موافقم کامالً و 7 نمره موافقم ،2 نمره تفاوت بی ،3 نمره مخالفم ،4 نمره مخالفم مالًکا به پرسشنامه، کوتاه فرم مواد از

 روسیگ)شوند  می گذاری نمره شده گفته حالت عکس صورت به کوتاه فرم این مواد از دیگر برخی که حالی در.  گیرد می تعلق

 (.7338فرشی،

 

 روش های تجزیه و تحليل داده ها 
 استفاده زیر های روش از پژوهش سواالت به پاسخگویی و آمده دست به های داده تحلیل و تجزیه جهت شپژوه این در

 :است شده

  خام نمرات توصیف و ها داده سازماندهی جهت فراوانی توزیع جداول-7

 نمرات و نمونه آماری های ویژگی تعیین جهت.....(استانداردو میانگین،انحراف) توصیفی آمار های شاخص از استفاده-2

 ها مقیاس خرده از یک هر در ها آزمودنی

 ها مقیاس خرده درونی همسانی محاسبه جهت کرانباخ آلفای ضریب از استفاده-3

 NPQ آزمون سازه اعتبار بررسی برای واریماکس روش به ها عامل وچرخش اکتشافی عاملی تحلیل روش از استفاده-4

 

 یافته ها

 یافته های توصيفی :

 ( توزیع فراوانی و فراوانی درصدی افراد گروه نمونه1جدول  

 

 

 

 

 

 

 توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق به تفکیک جنسیت آمده است: 7با توجه به جدول 

 

 

 

 شاخص آماری

 جنسیت
 درصد فراوانی

 3/45 757 پسر

 43 731 دختر

 788 333 مجموع
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 ان در پژوهشتوزیع پراکندگی سن شرکت کنندگ:2جدول 

 

 

 

 .دهد می نشان را پژوهش در کنندگان شرکت سن پراکندگی توزیع2جدول

 :جدول فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکيک دانشکده3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 درصد شرکت کنندگان در پژوهش را به تفکیک دانشکده نشان می دهد.:3جدول

 :جدول فراوانی و درصد شرکت کننگان به تفکيک دانشگاه4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش را به تفکیک دانشگاه نشان می دهد. 4جدول 

 

 تحليل استنباطی فرضيات تحقيق

مناسبی  پایایی روایی و شگاه های  دولتی شهر تهران ازدر ميان دانشجویان دان NPQ: آیا پرسشنامۀ  سؤال اول

 برخوردار است؟

در میان دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران از  NPQبرای پاسخ به این پرسش که آیا مجموعه سؤال های آزمون 

ایی سازه از تحلیل عاملی روایی مناسبی برخوردار است از روش روایی سازه و روایی مالکی استفاده می کنیم.برای بررسی رو

شد.  بهمحاس کرانباخ آلفای ضریب فرمول از استفاده با پرسشنامه سؤاالت درونی همسانی ابتدا حاضر پژوهش در .استفاده می شود

 ذفح صورت در کرانباخ آلفای میزان باشد کم یا و باشد نداشته معنادار همبستگی پرسشنامه سؤاالت مجموعه با سؤال چنانچه

 متریک مطابت پرشسنامه سؤاالت بقیه با و است بوده نامناسب مذکور سؤال که دهد می نشان این و یافت خواهد افزایش السؤ این

 رداربرخو خوبی درونی همسانی از سؤال که گرفت نتیجه توان می گردد پایایی ضریب کاهش به منجر سؤال حذف چنانچه اما.دارد

 بود/. 7 یرز و منفی آزمون کل نمره با آنها همبستگی که سواالتی مرحله این در منظور دین.ب شود می قائل تمایز افراد بین و است

 .شدند شناخته نامناسب سواالت عنوان به

 پایین ترین باالترین انحراف استاندارد میانگین شاخص

 73 48 328/4 45/22 سن

 درصد تجمعی درصد تعداد 

 5/33 5/33 748 دانشکده روان شناسی

 7/37 1/41 711 دانشکده زبان و ادبیات

 788 1/73 11 دانشکده فنی مهندسی

  788 473 جمع

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 7/31 7/31 755 دانشگاه عالمه

 5/11 4/21 723 دانشگاه تهران

 788 5/33 748 تربیت معلم

  788 473 جمع
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حذف هیچکدام از سؤاالت تأثیر چندانی در آلفا نداشته و باعث افزایش محسوس در آلفا نمیشوند ولی تعدادی از سؤاالت 

 ،43 ،34 ،23 ،71 ،1 ،3  سؤاالت این سؤاالت شامل دارند که نامناسب تشخیص داده می شوند. همبستگی پایینی با سایر سؤاالت

 باقی سؤاالت برای تحلیل عامل انتخاب می شوند.،پس از کنار گذاشتن سؤاالت نامناسبهستند. 771و782،785 ،11 ،13
 متنوعی است که در آن هر یک ازمفهوم واحدی نیست بلکه در بر گیرنده ی مراحل نسبتأ پیچیده و،اصطالح تحلیل عاملی

 مراحل سه گانه زیر به کار برده میشود. 

 2آماده کردن ماتریس همبستگی -7

 3استخراج عوامل اولیه -2

 ،ترجمه دالور)آلن وین جست وجو برای کشف عوامل ساده و قابل تفسیر،،برای دستیابی به راه حل نهایی4چرخش -3

7333) 

وردن عامل هایی است که به تعیین همبستگی های ماتریس داده ها کمک چون یکی از هدف های تحلیل عاملی بدست آ

بنابراین متغیرها باید با یکدیگر مرتبط باشند تا مدل عاملی مناسب باشد.برای ارزشیابی ماتریس همبستگی می توان از ،می کند

 دو شاخص زیر استفاده کرد:

ین شاخص نیرومندی احاکی از کفایت نمونه گیری است . )KMO(ن اولکی -می یر -مقدار کیسر 5کفایت نمونه برداری(7

 رابطه ی بین متغیر ها را تبیین می کندو مقادیر همبستگی مشاهده شده را با مقدار همبستگی جزئی مقایسه می کند

ر اآزمون خی دو یا کرویت بارتلت: به منظورکسب اطمینان نسبت به اینکه ماتریس همبستگی که پایه ی تحلیل عاملی قر(2

 در جامعه برابر صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده  می شود،می گیرد

 و آزمون کرویت بارتلتKMO :جدول5جدول

 
 

 مقدار چون است دار معنا نیز بارتلت آزمون و بوده/. 173 برابر KMO مقدار است شده هداد :نشان1 درجدول که طور همان

(P )است دار معنی اطالعات دارای همبستگی ماتریس بنابراین.است تر کوچک خیلی/. 87 یعنی مالک ی دار معنی ضریب از 

 .دارد وجود عاملی تحلیل برای الزم طشرای حداقل و میشود مشاهده است مکفی نمونه حجم که پژوهش بیرونی روایی یعنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Correlation matrix1  

2 Initial factors extraction 

3 Rotation 

4 Sampling adequacy 

 /.173 آزمون کفایت نمونه برداری

 آزمون کرویت بارتلت

 /.88875 مقدار خی دو

 1448 درجه آزادی

 /.8887 ضریب معنی داری
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 :ستخراج عوامل اوليها
 

 :جدول آماره های اجزای استخراج شده6جدول

 

 مؤلفه ها
 مجموع مجذور بارهای عاملی هر عامل بعد از چرخش مقدار ارزش ویژه اولیه

 تجمعی% واریانس% نهایی تجمعی% واریانس% نهایی

7 315/77 132/3 132/3 217/4 31/3 31/3 

2 382/1 283/1 131/75 571/3 1/2 11/1 

3 173/4 315/3 335/71 418/3 44/2 71/1 

4 531/3 187/2 113/27 714/3 33/2 51/77 

5 755/3 328/2 255/24 373/2 73/2 11/73 

1 172/2 747/2 311/21 383/2 75/2 17/75 

1 117/2 113/7 315/23 134/2 73/2 84/73 

3 421/2 131/7 717/38 113/2 77/2 71/28 

1 374/2 187/7 313/37 121/2 77/2 23/22 

78 271/2 132/7 414/33 154/2 81/2 31/24 

77 738/2 183/7 811/35 174/2 84/2 42/21 

72 831/2 534/7 137/31 558/2 87/2 44/23 

73 841/2 585/7 731/33 435/2 17/7 35/38 

74 141/7 437/7 511/31 318/2 31/7 22/32 

75 317/7 318/7 153/48 322/2 13/7 11/33 

71 343/7 355/7 373/42 214/2 13/7 51/35 

71 382/7 325/7 133/43 831/2 17/7 27/31 

73 153/7 231/7 121/44 811/2 51/7 38/33 

71 111/7 241/7 713/41 858/2 53/7 33/48 

28 152/7 247/7 333/41 843/2 52/7 17/47 

27 177/7 735/7 513/43 882/2 57/7 42/43 

22 511/7 751/7 132/41 112/7 58/7 13/44 

23 541/7 733/7 318/58 134/7 45/7 33/41 

24 571/7 771/7 131/57 125/7 44/7 33/41 

25 435/7 812/7 813/53 318/7 48/7 23/41 

21 453/7 812/7 758/54 325/7 33/7 17/58 

21 441/7 813/7 273/55 381/7 31/7 131/57 

23 474/7 848/7 253/51 155/7 35/7 34/53 

21 341/7 112./ 245/51 173/7 34/7 13/54 

38 321/7 115./ 228/53 171/7 33/7 87/51 

37 212/7 158./ 718/51 181/7 33/7 34/51 
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جزء یا مقدار ویژه  48در آنالیز حاضر  .یک جدول ویرایش شده از آماره های مربوط به اجزای استخراج شده است:1جدول 

جزء نشان د اده شده  43)در جدول حاضر تنها رصد از واریانس کل را برآورد می کنند.د 18/13بزرگ تر از یک باقی مانده اند که 

 است(.

 

 : اسکری نمودار

 

 نمودار اسکری جهت تعيين تعداد عامل ها :1شکل

بأ در بقیه تقری مقدار ویژه باالتر از یک دارندعامل از عوامل پرسشنامه  48توان متوجه شد که  با دقت به نمودار اسکری می

این نکته ضروری است که هر عامل چه هستند.بعد از تعیین تعداد مؤلفه ها پرداختن به و کمتر از یک یک محدوده نزدیک به هم 

آیتم هایی را در بر می گیرد.از آنجایی که درمؤلفه های استخراج شده قبل از چرخش اکثر سؤاالت روی عامل اول بار دارند از 

 چرخش استفاده می کنیم.

 .شد محاسبه کرانباخ آلفای از استفاده با  آزمون آمده دست به عوامل از هرکدام پایایی حاضرضرایب پژوهش رد

32 258/7 171./ 831/18 132/7 32/7 11/53 

33 228/7 311./ 131/18 111/7 37/7 13/51 

34 738/7 311./ 354/17 131/7 37/7 38/17 

35 718/7 353./ 181/12 134/7 23/7 53/12 

31 743/7 347./ 541/13 121/7 21/7 35/13 

31 721/7 323./ 315/14 121/7 25/7 78/15 

33 811/7 383./ 733/15 181/7 27/7 32/11 

31 818/7 382./ 135/15 182/7 27/7 53/11 

48 841/7 118./ 155/11 531/7 71/7 18/13 

47 848/7 115./ 528/11    

42 838/7 151./ 211/13    

43 871/7 141./ 824/11    
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 پایایی ادعا شده توسط مؤلف در هر عامل : ضرایب7جدول 

 

 

 شان داده شده اند.:این ضرایب به همراه سؤالهای تشکیل دهندۀ آن عامل 1دول جدر 

 

  گيریبحث و نتيجه
در میان دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران از روایی  NPQپرسشنامۀ به این سؤال پژوهش که آیابرای پاسخ 

مناسبی برخوردار است از روایی سازه و روایی مالکی استفاده شده است برای شروع کار ابتدا ویژگی حجم نمونه و اهمیت ومعنی 

نفررسید که برای تحلیل عاملی مناسب  333هش حاضر پس از ریزش به داربودن ماتریس داده ها بررسی شد.حجم گروه نمونه پژو

حاصل در  KMOمقدار  استفاده شد. (KMO)است.برای بررسی ماتریس داده ها از آزمون کرویت بارتلت وکفایت نمونه برداری 

معنادار بود بنابراین  است مناسب است.آزمون کرویت بارتلت هم در پژوهش 8887/8/. بود که چون بزرگتر از 173این پژوهش 

 به جزء 48اولیه  استخراج در. شد استفاده اصلی های مؤلفه تحلیل روش از اولیه عوامل استخراج برای تحلیل عاملی آغاز شد.

 دکهش استفاده استخراجی عوامل بهتر تعیین برای اسکری نمودار از کرد. سپس می تبیین را کل واریانس درصد 13 که آمد دست

 همرحل در.بودند هم به نزدیک محدوده یک در بقیه و گرفتند قرار خط شیب از باالتر پرسشنامه عوامل از عامل 48 آن به توجه با

 دهندو نشان را مناسبی عاملی بار مربوطه عوامل روی تا تا شدند داده چرخش سؤاالت،واریماکس چرخش روش از استفاده با بعد

 شدند. ذفح داشتند نامناسبی بارعاملی که سؤاالتی

/.قرار 3/.تا5همچنین مؤلفه های آزمون همگی از ضرایب پایایی قابل قبولی برخوردارند.در واقع ضرایب پایایی دیگر در محدودۀ 

 دارند که محدودۀ مناسبی است.

  

 شاخص

 مقیاس

 ضریب پایایی نفر( 757مردان) نفر( 731زنان)

 نداردانحراف استا میانگین انحراف استاندارد میانگین )آلفا(

 /.518 47/1 28/33 87/1 31/33 پیشرفت

 /.511 14/1 54/48 13/1 71/42 پیوند جویی

 /.135 1//34 14/22 55/3 73/27 پرخاشگری

 /.151 83/3 51/33 11/3 18/32 خودگردانی

 /.517 34/1 13/32 81/3 74/37 سلطه جویی

 /.133 51/3 33/31 11/1 21/35 پایداری

 /.158 13/3 38/23 24/1 73/23 نمایشگری

 /.153 34/3 18/21 41/1 23/25 حادثه جویی

 /.532 21/1 11/21 55/1 11/21 تکانشگری

 /.118 31/1 51/47 11/1 23/43 مهرورزی

 /.118 44/1 73/33 78/3 31/47 نظم و ترتیب

 /.518 14/1 38/38 42/1 13/21 بازی

 /.117 38/1 48/47 12/3 14/44 شناخت حسی

 /.113 78/3 23/21 13/4 37/21 تماعیشهرت اج

 /.114 14/1 54/37 24/3 51/33 مهرطلبی

 /.155 82/3 21/31 34/1 51/31 درک و فهم

 /.138 13/1 73/74 15/5 45/73 انحراف
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 و مراجع منابع

 ،تهران (7333) علی .دالور ترجمه"(روانسنجی) گیری اندازه های نظریه بر ای مقدمه"(2884)ام.وندی.جی،وین، مری.آلن [7]

 سمت انتشارات

 تهران دانشگاه چاپ و انتشارات چهارم، چاپ ،(7311)نقی براهنی،محمد  ترجمه ،«آزمایی روان»  (2888)آناستازی،آن، [2]

 تهران دانشگاه تهران،انتشارات(.7331)نقی محمد.براهنی ترجمه"آزمایی روان"(،2883آناستازی) [3]

 جهت نامه پایان"ارزشی چند های مدل اساس بر NEO-FFI آزمون های مقیاس خرده تحلیل"(.7331.)جلیلی،صدیقه [4]

 طباطبایی عالمه دانشگاه.گیری اندازه و سنجش رشته.ارشد کارشناسی درجه اخذ

 سخن تهران،انتشارات"شخصیت و هوش های آزمون کاربرد و نظریه"(7311)پاشا حسن.شریفی [5]

 رشد تهران،انتشارات"آزمایی روان و سنجی روان اصول"(7332)پاشا حسن.شریفی [1]

 هما تهران،نشر(7313)یحیی.محمدی سید ترجمه"شخصیت های نظریه"(7113)آلن ،سیدنی.پی روان. شولتز [1]

 تهران تهران،دانشگاه(7315)محمدنقی.براهنی ترجمه"روانی های آزمون مبانی"(7111)دیوید.مگنوسون [3]

 دانش روی کالمی غیر هوش آزمون نسخۀسوم الف فرم وهنجاریابی پایایی،روایی بررسی(،7338) مریم.ولوجردی مهدی [1]
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