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  عاملي  61 شخصيت  پرسشنامه 1ساختار عاملي بررسي 
 در شهر اهواز E  (E-PF16) فرم 2كتل

   

 عبادي غالمحسين 
 دالور دكتر علي 
  نجاريان  دكتر بهمن 

   

   چكيده
پژوهش   هدف     بررسي  از    و سنجش  كتل  عاملي   16  پرسشنامه  E  فرم   ساختار عاملي   حاضر 

روايي   پايايي بهمي  آن  و  پرسشنا  همين  باشد.  از   آزمودني   513  روي  16PF-E  مهمنظور، 

  69آزمودنيها،    هايپاسخنامه  عوامل   تحليل  اهواز، اجرا شد. بر اساس   دولتي   مؤسسات   كاركنان
ويك   حذف  پرسشنامه  ماده   128از    ماده  عاملي   شد  چهار  روايي   دست   به  ساختار    عوامل  آمد. 

شد.    محاسبه  كرونباخ  آلفاي   آنها از روش   و پايايي ،  عاملي   روايي  ضريب  از طريق   شده  استخراج
كل ضرايب در  پايايي   روايي  ،  رضايت  و  اساس  بخشبسيار  بر  ،  پژوهش  اين   هاي يافته  بود. 

چهار    ولي   نيست  مناسب   پژوهش  ( در جامعهعامل   16  )يعني  16PF-E  پرسشنامه  ساختار اصلي 

طريق  كه  استخراجي  عامل عاملياست  آمده   دست  به  عوامل  ليلتح  از  ساختار  از   مناسبي  ، 
و   كلينكي  و فعاليتهاي   روانشناختي  كاربرد در پژوهشهاي  براي  الزم  برخوردارند و واجد شرايط 

 باشند. مي تشخيصي
  كتل  شخصيت پرسشنامه ، ساختار عاملي كتل  عاملي  16 : فرم كليد واژگان 

 

 
1 - Factor Structure 
2 - Sixteen Factor Personality Questionnaire 

 -  کارشناس مسئول شورای تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان 

 -  عالمه طباطبايی تهران دانشگاه   یو روانشناس ی تيدانشکده علوم ترب یعلم ات يه عضو 

 -  چمران اهواز  د يدانشگاه شه ی و روانشناس یتيدانشکده علوم ترب ی علم  اتي ه عضو 



   مقدمه
روشهاي  ييك    رايج  از   براي   بسيار 

 اي پرسشنامه  روش  شخصيت  ارزيابي
جهت است تدوين  تهيه  .   1هايماده  و 

به از پرسشنامه   ويژه  آزمونها،  ها، 
كهمي  استفاده  مختلفي  روشهاي  شود 
روائي  مهمترين كليديابي 2محتوا   آنها   ،  

 باشند. مي 3عوامل و تحليل تجربي
شخصيت1973)  4كتل   ريموند    را   ( 
اساسي  16  به صفات   كه  بعد  را   آنها 

از    داد و با استفاده  ناميد، كاهش  5عمقي 
پرسشنامه عوامل  تحليل  روش  ، 

  ( را در پنج 16PF)  عاملي  16  شخصيتي
بر   كه  ساخت  Eو    A/  B/  C/  D  فرم

از    كاملي  ارزيابي  توانمي  آن  اساس
 به   آورد. وي  دست  هر فرد به  شخصيت
عامل نام  هر   براي   يكي  است  داده  دو 

ديگري  هاينمره و   هاي نمره  براي  باال 
(.  1983،  7و هيلگارد   6)اتكنيسون  پايين

16PF  قابليت   پرسشنامه  يك  با 
مبناي   كه  است  عيني  گذارينمره  بر 

 جهت   در روانشناسي  بنيادي  پژوهشهاي 
 پوشش  ترينملكا   آوردن  فراهم

يك  ممكن  شخصيت   كوتاه   زمان  در 
فرماست  كردن  آزمون  .  E   پرسشنامه 
16PF  با    به افراد  با  كار  منظور 

 ساخته  و فرهنگي آموزشي محروميتهاي
بهاست   شده فرم  عبارت  .   E  ديگر، 

، توانبخشي  مراجعان  ارزيابي  جهت

 
1 - Items 
2 - Content Validity 
3 - Factor Analysis 
4 - Raymond Cattel 
5 - Source Traits 
6 - Atkinson 
7 - Hillgard 

معلولينزندانيان و جسمي  ،   ،
 كاربرد دارد.   ذهني ندگانما عقب

استفاده    پرسشنامه  با    16PF-E  از 
زمينه   بسياري  پژوهشهاي   در 
 گرفته   صورت  شخصيتي  ارزيابيهاي

شخصيتياست ساختار  بستري   دائم  .   و 
بيمارستان  شدن  8راس  توسط  در 

مقايسه 1971) اين  (  از  آزمودنيها   شد. 
بخش  40 در  و   ستانبيمار  الكليسم  نفر 
مستقيماً   جرائم  )جهت   نفر در زندان  18

شرب  مرتبط فرم  با  بودند.  و    E  خمر( 
آنها    ديگر روي  و سياهه   چند پرسشنامه
دو   بين  داريمعني  تفاوت  اجرا شد. هيچ

هيچ  گروه مقياسهاي  يك  در     اوليه  از 

16PF اين  مشاهده وجود  با  ، نشد، 
حدو  زنداني  الكليكهاي هوشتر    كم  ديتا 

(B كم و   )  ( حيث Hتهورتر  از  بودند.   ) 
گروه9دوم  درجه  عوامل تا    زنداني  ، 
گروه درون  حدودي از   گراتر 

  قابل   اضطراب  بودند. تفاوت  بيمارستاني
بنابراين  اغماض حيثبود.  از   الگوي   ، 

  چندان   بيمارستان  الكليكهاي  شخصيتي
  نداشتند. يكي   يزندان   با الكليكهاي  تفاوتي

كاربردهاي  توسط  16PF-E  جالب  از 
. است   شده  ( گزارش1982)  10سيدمون 

مترجمان  وي  اي اشاره  زبان  از 
 روي  16PF-E  اجراي  جهت  آمريكايي
دانش  گروهي ناشنوا   نوجوان  آموزاناز 
هدف  استفاده ، پژوهش  اين  اوليه  كرد. 
بر    درماني  گروه  تأثيرات  بررسي
بيشترين  شنوايي دار معني  تفاوت  بود. 

 آزمون   و پس  آزمون  پيش  هاينمره  بين
جهت  O  عوامل  به  مربوط   افزايش   در 
نفس   كفايت بر  اتكاء  فرم  و  در    E  بود. 

 
8 - Ross 
9 - Second-order 
10 - Seidmon 
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و   رواني  سازگاري  به   راجع  پژوهشي
به  سالخوردگي رفته  نيز  . است  كار 

بادن  1هريس را    E-PF16(  1978)  2و 
  سالخورده  و زنان مردان گروه سه  روي

احتمالي تأثير  تا  كردند   برنامه   يك  اجرا 
ارزيابي  آزمايشي  فعاليتهاي  كنند.   را 

كه  پژوهشگران  اين   هاينمره  دريافتند 
16PF-E  پي  كه   آزمايشي  جلسات  در 

كردن  براي در    درگير  آزمودنيها 
بود،  شده ريزيطرح  اجتماعي  فعاليتهاي

جهت افزايش اضطراب  كاهش  در   ،  
افزايش  گراييبرون   هيجاني   ثبات  و 

 براي  16PF-E  كرد. پرسشنامهتغيير مي
 نقايص   داراي  كه  افرادي  آزمودن
و 1973،  3)ترايباس   شنوايي  )

، 4سنگ   )تي  توانبخشي  موقعيتهاي
عقب 1973و    1970 و   ذهني   ماندگان( 

؛  1992و    1991،  5)اسپيريسون
سبكهاي 1975،  6ماهلرن   مشاوره  ( 
زندانيان1977،  7)بولتون و  ، 8)ابر   ( 
 . است كار رفته ( نيز به1975

اساس  كه   ايپرسشنامه      تحليل   بر 
ساختار  مي  ساخته  عوامل از  بايد  شود 
اولين   مناسب  عاملي باشد.    برخوردار 
اين  كه  اقدامي باشد يم  مهم  زمينه  در 

 آزمون  9پايايي   ضريب  كه   است  اين
چون  افزايش  باعث   عملي  چنين  يابد، 
افزايش  10اشتراك   ضريب  افزايش   و 

 
1 - Harris 
2 - Bodden 
3 - Trybas 
4 - Tseng 
5 - Spirrison 
6 - Muhlern 
7 - Bolton 
8 - Eber 
9 - Reliability Coefficient 
10 - Communality 

برايمي  11بارعاملي  كار    اين  شود. 
 اضافه   آزمون  به  مشابهي  هايماده
 آزمون   ديگر، طول  عبارت  شود. به مي

پرسشنامهمي  افزايش اما   هاي يابد. 
باليني  خصيتيش حد   بيش  كه  و  از 

پژوهشگران مي  طوالني معموالً   باشند، 
مرحله در  مشكالتي   را  دچار   اجرا 

از آزمودنيها فاقد   بسياري  كنند، چونمي
حوصلهانگيزشي  سطح فرصت  ،   و 
بلند   هايپرسشنامه  تكميل  جهت  كافي

)راسل فرگوسن هستند  و  پيوال   ،12 ،
قدم1978 با   كه  است  اين  بعدي   (. 
روائي آزمون  پايايي  ضريب  افزايش  ،  

 معنا نيست  بدان  يابد. اما اين  نيز افزايش
ضريب  كه  يابد،   افزايش  پايايي  اگر 

به  13روائي   ضريب   ميزان   همان  نيز 
حتيمي  افزايش افزايش  يابد.    قابل   با 
  روايي   ، ضريبپايايي  ضريب  مالحظه

 يابد.  مي افزايش ناچيزي يزانم به فقط
اخير    چند دهه  طي  روانشناسي  متون    

مورد   متعددي  گزارشهاي  حاوي در 
كردن   نمودن  كوتاه مختصر   و 

رواي  هايپرسشنامه و   بوده   رايج  پايا 
به است حفظ  كه   طوري  .  و   روايي  با 

سطح  مقياس  يك  پايايي ،  مطلوب  در 
  افزايش   موجب   رسشنامهپ  نمودن   كوتاه

زمينه  آن  كارآيي و   پژوهشي  هايدر 
قوت   شده  باليني بر  امتيازات  و   آن   و 

)آناستازي مي (.  1982،  14افزايد 
بسياريبنابراين روانشناسان  ،  بر    از 
تأكيد   كوتاه   هايپرسشنامه  ساخت
)آيزنك ورزيده ؛  1958،  15اند 

 
11 - Factor Loading 
12 - Russell, Pepulau and Fergusen 
13 - validity coefficient 
14 - Anastasi 
15 - Eysenck 



 86 اهواز چمران   ديدانشگاه شه یو روانشناس یتيعلوم ترب مجله

مك 1974،  1فلودريس  كاستا   ؛  كرا، 
فرانسيس1978،  2وباس براون؛  و    ، 
در صورتي1992،  3چاك   فيليپ   كه   (. 

عاملي جامعه   آزمون  يك  ساختار   در 
 ضريب   باال بودن  باشد نشاندهنده   مناسب
 باشد. همچنين مي  آزمون  و روايي  پايايي

 آزموني   ساختار عاملي  كه  در شرايطي
جامعه هم  مناسب  در   ضرايب   نباشد 

باشند و مي  پايين  آزمون  و روايي  اياييپ
  درستي   توانند بهنمي  آزمون  هايماده  هم 

اندازه  خصيصه را  نظر   4گيري مورد 
 كنند. 

   16PF-E   16  بزرگساالن  جهت   كه 
سوادي  به  سال با  اول پايين  باال  از   تر 

ايران است  شده  ساخته  راهنمايي در   ،  
 است  شده  جاريابيهن  جمعيت  اين  براي

داد مي  نشان  (. اما نتايج1374،  )عبادي
عاملي  كه  ساختار  آن  ساختار  از   ،

نيست  مناسبي توجهبرخوردار  با   به   . 
زمينه   پژوهش  ضرورت  بررسي   در 

عاملي از   هدف  16PF-E  ساختار 
پاسخگويي  پژوهش   اين   به  حاضر 
  ان واقعاً هم  16PF-Eآيا    بود كه  سؤاالت 

كه  عاملي  16 آن  را  شده  در  در   ذكر 
 سنجد يا احتماالً عوامل مي  ايراني  جامعه
اندازه  كمتري مورد  قرار    گيريرا 

مادهمي آيا   به   پرسشنامه  هايدهد؟ 
پرسشنامه   كه  صورتي  شده  طرح  در 

همان  متناسب   است در    با  عاملها 
اينكهاست   پرسشنامه و   128  زيربناي  ؟ 

جامعه  16PF-E  ادهم در    ايراني   اصوالً 
عامل چند  ؟ است  شده  تشكيل  از 

توجهبنابراين با   نظري   اصول  به  ، 

 
1 - Floderis 
2 - Mccrae, Costa and Boss 
3 - ramics, Brown and Philipchalk 
4 - Measurement 

جهت  پژوهش 5سنجي روان  حاضر 
 گرفته   سؤالها صورت  اين  به  پاسخگويي

 .  است

   پژوهش روش
 آزمودنيها  

كليه تحقيق  اين  پژوهشي   جامعه     ، 
  سال   16  حداقل  آنان  سن  بود كه  مرداني

 قديم   نظام  تر از ششمپايين  و تحصيالتي
اول ادارات  راهنمايي  يا  در  و  ، داشتند 

شركتهاي و   شهرستان   دولتي  سازمانها 
سال در  كار    به  مشغول  1374  اهواز 

آنجايي از  ادارات  كه  بودند.  ، تعداد 
شركتهاي و  در    دولتي  سازمانها 

مي   110  اهواز  شهرستان باشد، واحد 
امكانبنابراين اعضاء   كليه  مطالعه  ، 
به   ممكن  آماري  جامعه  همين  نبود، 
  تصادفي   گيرينمونه  شيوه   به  جهت

بين  آزمودني  513،  ايمرحله  كليه   از 
شرايط  آزمودنيهاي در    شاغل  واجد 

 شد.   ، انتخابواحد ياد شده 110
   

   ابزار پژوهش
فرمداده  آوريجمع   جهت    از   E  ها 

(  16PF-E)  كتل  عاملي  16  پرسشنامه
اين  استفاده سال   پرسشنامه  شد.    در 
، و  است شده تدوين كتل وسيله به 1965

جدولهاي  آنچه   اين   هنجاري  از 
دسترس  پرسشنامه  به  مربوط  است   در 

اينمي  1967  سال در    پرسشنامه  باشد. 
و   ارزيابي  جهت  ر زياديبسيا   مطالعات
كار    به  شخصيتي  ويژگيهاي  بررسي

؛ 1975،  )ماهلرن  است   شده  گرفته
شالمن1973،  سنگتي كارپنتر   ؛  ، 6و 

سربان1982 كاتر   ؛  ابر، 1975،  7و  ؛ 

 
5 - psychometry 
6 - Schulman and Carpenter 
7 - Srban & Katz 
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راس1975 ترابياس1971،  ؛  ، ؛ 
هاريس1973 ؛  1978،  وبودن   ؛ 

  E-PF16(.  1992و    1991،  1اسپرسون
و    است   شده  ترجمه  مختلف  زبانهاي  به

اروپاي   فرهنگي  بين  مطالعات  در 
خاورميانهشرقي كانادا  ،  و  استراليا   ،

پژوهشهاي  گرفته  صورت   مختلف   و 
نشان  آزمون  روايي  است   داده  را 

 (. 1373، )شريفي
   16PF-E  كه  است   ماده   128  شامل 

عامل  براي گرفته   ماده  8  هر  نظر   در 
ماده است   شده هر  گزينه   داراي  .   دو 

صفر    بر اساس  آن  گذارينمره  كه   است
از دو   باشد. آزمودنيها بايد يكيمي  و يك
ماده  گزينه انتخاب  هر  كنند.   را 

برايبنابراين عامل  ،   به   نمره  يك  هر 
بهمي  دست  و   حداقل  كه  طوري  آيد 

نمره عامل  براي  حداكثر   ب ترتي  به  هر 
و   بهمي  8صفر   16،  ترتيب  اين  باشد. 

 16PF-Eاز    در كل  عامل  16  براي  نمره
عباديمي  دست   به نسخه 1374)  آيد.   ) 

  ايراني  جمعيت را جهت 16PF-E فارسي
ضريبنموده  هنجاريابي   پايايي   اند. 
عامل  براي  پرسشنامه كل   هر   و 
طريق  پرسشنامه و   كرونباخ  آلفاي  از 

طريق  آن  روايي  به  2سازه  روايي  از 
 رضايت   ضرايب  اين  كه  آمده  دست 
، )عبادي  است  نشده  گزارش  بخش

1374  .) 

 اجرا  روش
 واحد از مؤسسات  11  بعد از انتخاب   

به  دولتي  گيري نمونه   روش  اهواز 
پژوهشگرانتصادفي واحدها   اين  به  ، 
 الزم   اهنگياز هم  و پس  نموده  مراجعه

مسئولين ارتباط  با  اجراي  در    اين   با 

 
1 - Cross-cultural studies 
2 - construct validity 

به  روي  پرسشنامه طور    آزمودنيها، 
انتخاب   تعدادي  تصادفي آزمودنيها   از 

به مي و   مصاحبه   صورت  گرديد 
انفرادي   به   16PF-E  يافته  سازمان  طور 

ساختار پرسشنامهاجرا مي نوع   شد.   از 
 به   دليل  ينهم  باشد و بهمي  ايدو گزينه

از    يكي  شد كهمي  داده  آزمودنيها اطالع
گزينه  ماده  دو  كه   هر  با   را  بيشتر 

دارد   آنها ارتباط  شخصيتي  خصوصيات
شايان  انتخاب  به  كه   است   توجه  كنند. 

آزمودنيها،   سطح  بودن  پايين  دليل سواد 
نمي  صورت  را به  پرسشنامه  توانغالباً 

 اجراي   دليل  همين  كرد. به  اجرا  گروهي
كه   اين  مستلزم  آن خود   بود  آزمانگر 

بخواند   هر آزمودني  را براي  ماده  128
پاسخنامه  در  خود  نيز  را  پاسخها   و 

اينكه   گذاريعالمت وجود  با   نماييد. 
داراي  برخي آزمودنيها  پنجم   از   سواد 
مردودي   ابتدايي يا    راهنمايي   اول  و 

مي پرسشنامهبودند،  خود  را    توانستند 
  يكساني   دهند، اما جهت  بخوانند و پاسخ

پرسشنامهآزمايش  شرايط  صورت   به  ، 
شد.    همه   روي  انفرادي اجرا  آزمودنيها 
چه   زماني   محدوديت   گونه   هيچ  اگر 

گرفته   آزمون  اجراي  براي نظر   در 
شد سريعاً  نشد، اما از آزمودنيها خواسته

 دهند.   پاسخ پرسشنامه هايهماد به
   

   ها و نتايجداده تحليل
شرايط  تعيين  جهت     بودن   واجد 

  تحليل   اجراي  براي  16PF-E  هايماده
توزيععوامل  پاسخهاي   فراواني  ، 

به  ماده   128  هايگزينه  آزمودنيها 
اين  محاسبه از  تا    هايي   ماده  طريق  شد 

حساسيت  كه  د  فاقد   براي   كافي  قت و 
  باشند، حذف مي  فردي  تفاوتهاي  ارزيابي
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)كتل كامري1966،  شوند  (.  1973،  1؛ 
كلي  به توصيف  طور   آزمودني   فرآيند 

صراحت  روشني  به  زماني  انجام   و 
كه مي  براي   آمده  دست   به  نمره  شود 

معرف كامالً   ايخصيصه  آزمودنيها 
مستقل و  ناهمبسته   متمايز  با   و 

ديگر    هاينمره  به  مربوط  هايخصيصه
داده اما  آزمون  كه   هاييباشد.   به  از 

نمرهمي  دست  عمالً  را    هايي  آيند 
  مختلفي   روشهاي   به  كنند كه مي  مشخص

همبسته يكديگر  بهمي  با   همين   باشند، 
بنيادي  يك  يافتن  جهت  دليل از    ساختار 

مطالعه   صفات ابع  مورد  و  با  كمتر  اد 
 عوامل   تحليل  آماري  تر از روشاساسي
بنابراين  استفاده با   ماده  128،  شد. 
نرم  استفاده كامپيوتري از   افزار 

SPSS/PC  (1992روش با  و    تحليل   ( 
يا  3متعامد  چرخش 2اكتشافي   عوامل

نوع  اورتاگونال و 4واريماكس  )از   )
عاملي  حداقل   عوامل   تحليل  30/0  بار 

)چايلد خالصه5،1978شدند  از    اي(. 
  در بررسي   آماري  اوليه  محاسبات  نتايج
جدول  عوامل  تحليل   نشان   1  شماره  در 

ايناست  شده  داده در   مشاهده   جدول  . 
از    ها در بيشاز ماده برخي  شود كه مي
قرار    عامل  يك

 
1 - Commrey 
2 - Explanatory Factor Analyis 
3 - orthogonal 
4 - varimax 
5 - Child 
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 عامل   16 استخراج  براي عوامل  تحليل نتايج  . خالصه 1 جدول
 ها تعداد ماده )راست به چپ از )سمت عاملي ضرايب  ترتيب ها بهماده شماره عامل

1 
106-95-3-54-32-24-102-40-111-68-47-126-76-57-20 
22-51-128-10-58-4-84-42-62-30-36-44-60-49-6-27-79 

33 

2 5-19-25-93-21-125-69-9 8 

3 79-75-34-114 4 

4 74-103-99-105-16 5 

5 81-80-82 3 

6 13-89-22-21-44 5 

7 42-119-37-38 4 

8 7-123 2 

9 67-53-12-94 4 

10 121-28 2 

11 56-109-88-72-105 2 

12 135-114 5 

13 84 1 

14 51-30 2 

15 90-92 2 

16 86-5 2 

 شده  استخراج  عامل   16 آماري  . ويژگيهاي 2 جدول 
 تراكمي  درصد واريانس درصد واريانس ويژه  شارز اشتراك ضريب عامل

1 0/254 8/198 6/4 6/4 

2 0/341 3/602 2/8 9/2 

3 0/273 2/780 2/2 11/4 

4 0/316 2/631 2/1 13/4 

5 0/343 2/391 1/9 15/3 

6 0/266 2/323 1/8 17/1 

7 0/253 2/254 1/8 18/9 

8 0/140 2/070 1/6 20/5 

9 0/307 2/020 1/6 22/1 

10 0/255 1/974 1/5 23/6 

11 0/330 1/892 1/5 25/1 

12 0/444 1/830 1/4 26/5 

13 0/305 1/790 1/4 27/9 

14 0/270 1/751 1/4 29/3 

15 0/208 1/714 1/3 30/6 

16 0/310 1/693 1/3 32/0 

دو    روي  79  ماده  مثال  گيرند )برايمي
سوم   اولعامل گرفته   و   قرار 
عاملهايتع(.است در    شده  استخراج  داد 
 پرسشنامه   اول  مرحله  عاملي  تحليل

16PF-E  ،16  كهمي  عامل در   باشد 
بر است  شده   مشخص  2  شماره  جدول  .
 16  ويژه  ، ارزش2  شماره  جدول  اساس
از    عامل به   است  1بزرگتر   ترتيب   و 

كه مي  مالحظه   ارزش   باالترين  شود 
و   1  عامل  به  مربوط  4/6  ويژه

 به   مربوط  3/1  ويژه  ارزش  كوچكترين
روي است  16  عامل درصد    32،  هم  . 

  متغيرها از اين   مشترك  واريانس  از كل
مادهمي  تبيين  طريق تعداد   هايشود. 

ماده  شده   استخراج  اين   روي   كه  هاييبا 
قرار    عوامل

 
 عوامل  تحليل  وسيله به شده استخراج  عامل  4 روي  قرار گرفته  هاي . ماده3 جدول

 عوامل 
 ميزان 
 اشتراك 

 ارزش 
 ويژه 

 مقدار 
 واريانس 

 درصد 
 واريانس 

 عاملي  ضرايب   ترتيب ها به ماده 
 راست   به چپ  از سمت 

 تعداد 
 ها ماده 
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 6/4 6/4 8/198 0/083 اول

84-106-126-76-124-20-
57 

30-3-42-52-24-40-44-68 
10-100-29-95-*32-59-102 

58-60-62-46 

26 

 9/2 2/8 3/602 0/042 دوم
27-*47-*111-79-34-114 
31-22-54-127-6-25-50 

26-65 
15 

 7 99-16-35-51-19-78-103 11/4 2/2 2/780 0/186 سوم

 13/4 2/1 2/631 0/159 چهارم 
66-81-117-9-75-105-69 

121-12-97-41 
11 

 اند.  قرار گرفته و دوم  اول دو عامل  ها رويماده *اين
 

  عاملي   16ها و ساختار  گيرند با مادهمي
ساختار    همخواني  پرسشنامه در  ندارد. 

عامل  عاملي  16  تشكيل   ماده  8از    هر 
حالي  است   شده تحليلكه  در    عوامل   ، 
و    ماده   33،  1  عامل  براي  عاملي  16

از  باالتر    اييماده  هيچ  11  عامل  براي
 )به  است  قرار نگرفته  30/0  برش  نقطه

 كنيد(.  مراجعه 1 شماره جدول
ساختار    كه   دريافت  توان، ميبنابراين   
 پژوهش   در جامعه  پرسشنامه  عاملي  16
هماننمي اصلي  تواند  به   ساختار   باشد 

 16PF-E  عاملي  16ساختار    دليل  همين
و    رفتمجدد قرار گ  عاملي  مورد تحليل

عوامل  كه  1اسكري  آزمون   قابل   تعداد 
مشخص  استخراج مي  را  پيشنهاد  كند و 

نشان1966،  )كتل كه   (،  اساس   داد    بر 
 مجموع   )يعني  ويژه  ارزشهاي
 هاي ماده  عاملي  ضرايب  مجذورات

عامل هر  در  حداكثر  موجود    عامل   6( 
تحليلمي  استخراج  قابل   عوامل   باشد. 
از  داده بعد  آزمايشي  6ها  ، تكرار 

(SPSS/PC  ،,1992به )  تركيب   بهترين 
عامليماده ساختار  و  دست  ها   خود 
بنابراينيافت با  .  آزمايشي  6،   4  تكرار 
،  است   شده  استخراج  عامل  16از    عامل

 
1 - Scree test 

 ماده   128از    ماده   69  كه   طوري  به
 به   ماده  59با    ايشد و پرسشنامه   حذف
  از تحليل   آمده  دست  به  مد. نتايجآ  دست 

جدول عاملي  16ساختار    عوامل در   ، 
ايناست   شده   آورده  2  شماره  جدول   . 
كه مي  نشان تحليل  دهد   عوامل   در 

، 2اصلي  هايمؤلفه  با روش  دوم  مرحله
 59 با مجموع عامل  4 فقط  عامل  16از 

بر اساساست  شده  استخراج  ماده   ن اي   . 
ارزشجدول   عامل   4هر    ويژه  ، 

از   روي   است  1بزرگتر    13  هم  و 
  متغيرها را تبيين   واريانس  درصد از كل

نهاييمي تفسير  در   ضرايب   فقط  كنند. 
قرار    مورد توجه   30/0باالتر از    عاملي
توضيحگرفت اينكه  .  مجموع   بيشتر   از 

 روي  ماده   26،  شده  تحليل  ماده  59
  7،  دوم   عامل  روي   ماده  15،  اول  عامل
 روي   ماده  11و    سوم  عامل  روي  ماده

مي  چهارم  عامل اين قرار  در    گيرند. 
 روي   47و    111،  32  هايساختار ماده
اند. قرار گرفته  و دوم   اول   هر دو عامل

عاملي در    شده  استخراج  هايماده  بار 
 . است  شده آورده 4 شماره جدول

اين    چهار    عاملي  بارهاي  جدول  در 
 اولويت   ترتيب  به  شده  استخراج  عامل

 
2 - ciple Components Analysis 



 91 کتل فرم ...  عاملي  16 شخصيت پرسشنامه ساختار عاملي  بررسي

ترتيب  پرسشنامه   هايماده   بارعاملي   و 
باالترينشده  ارائه عاملي   اند.    بار 

و  -56/0)  57  ماده  به  مربوط  )
عاملي  ترينپايين  ماده   به  مربوط  بار 
مي 31/0)  121 بنابراين(  ماد باشد.    ه ، 
داشتن  57 عاملي  بيشترين  با  ، بار 

 با داشتن  121  و ماده  واريانس  بيشترين

را در    سهم  ، كمترينبار عاملي  كمترين
 دارند. در جدول   آزمون  واريانس  توجيه
كه مي  مالحظه   4  شماره  هايماده  شود 

 و دوم  اول  عامل  روي   47و    111،  32
گرفته آنجا قرار  از  اما   ماده   كه  يياند، 

از   بيشتري  بار عاملي  اول  در عامل  32

 
 عوامل تحليل  بوسيله مستخرجه  چهار عامل  هايماده عاملي  . بارهاي 4 جدول

 چهارم  عامل  سوم عامل  دوم عامل  اول  عامل 

 بارعاملي  ماده  بارعاملي  ماده  بارعاملي  ماده  بارعاملي  ماده 

57 0/56- 114 0/44 99 0/49 69 0/44 

20 0/54 34 0/42 16 0/42- 105 0/43 

124 0/50 79 0/39 35 0/37 75 0/38 

76 0/50 111 0/37 51 0/36 9 0/34 

126 0/48 47 0/36 19 0/34 117 0/34 

106 0/46 27 0/36 78 0/31 81 0/33 

84 0/40 50 0/35 103 0/30 66 0/33 

68 0/39 25 0/35   41 0/33 

44 0/39 6 0/34   97 0/32 

40 0/39 127 0/33   12 0/31 

24 0/38 54 0/32   121 0/31 

52 0/38 22 0/32     

42 0/38 31 0/31     
3 0/36- 65 0/31     

30 0/36 26 0/30     

102 0/35       

59 0/34-       

32 0/34-       

95 0/33       

29 0/33       

100 0/33       

10 0/32       

46 0/32       

62 0/31       

60 0/31       

58 0/31       
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 ( N=513) شده استخراج  عامل   4 آماري . ويژگيهاي 5 جدول

 عامل 
 ارزش 

 ويژه  
 ميانگين  عامل  نامگذاري 

 انحراف 
 استاندارد  

 خطاي 
 استاندارد  

 0/236 5/321 10/747 ي جوي سلطه  در مقابل  گري سلطه 8/19762 اول

 0/13 2/947 10/135 نظمي و بي خيالپردازي  در مقابل  عمل  و دقت  هوش 3/60177 دوم

 0/71 1/62 3/645 احساساتي  در مقابل  هيجاني  ثبات 2/78015 سوم

 0/101 2/289 5/115 درونگرايي  در مقابل برونگرايي  2/63089 چهارم 

 4PF- E-A 29/641 5/511 0/243 - آزمون 

   
 ( 4PF-E-A) و تنصيف كرونباخ آلفاي  از روشهاي  شده استخراج  عوامل  پايايي . ضرايب6 جدول

 پايايي  ضريب  ها تعداد ماده  عامل 

 تنصيف  روش  كرونباخ  آلفاي   

 0/833 0/814 26 اول  عامل 

 0/694 0/669 15 دوم عامل 

 0/413 0/401 7 سوم عامل 

 0/572 0/538 11 چهارم  عامل 

 4PF-E-A 59 0/554 0/584 آزمون  كل

   
و  اول عامل را جهت  دارد آن دوم عامل
به  47و    111  هايماده  اينكه   دليل  نيز 

از بار    بيشتري  بار عاملي  دوم  در عامل
عامل  عاملي را    اول  در  آنها  دارند، 
داده  دوم  عامل  جهت در شدن  قرار  د. 
اول  عوامل  تحليل   شماره   )جدول  بار 

چون1 ، نچرخيده  عاملي  ماتريس  (، 
را    ساختاري  آن  عاملي  بارهاي معنا  با 
عاملهاينمي  فراهم  شده   استخراج  كنند. 

 از روش   با استفاده متداول روش بر پايه
جديد   محورهاي  به  واريماكس  چرخش

تا شده  داده  انتقال اين  اند    طريق   از 

ساختار    آزمون  هايماده   مجموعه با 
خطوط  كه  ايساده و   اصلي  نمايشگر 

واضح  راههاي   به  رسيدن  جهت  نسبتاً 
 پذير گردد.  تغييرپذير باشد. امكان

انحراف   ميانگين  5  شماره  جدول      و 
نمره در    هايمعيار  را    4آزمودنيها 

دهد.  مي  نشان  شده  استخراج  عامل
اين  همچنين   4  نامگذاري  جدول  در 

توجه  شده  استخراج  عامل بار    به  با 
ماده  عاملي عامل   روي  كه  هاييو   هر 

گرفته مشخصقرار    شده  اند 

 شده  استخراج عامل  4و   عامل  16 بين همبستگي  . ضرايب7 جدول

 عاملي  4
 عاملي  16

 آزمون  كل چهارم  عامل  سوم عامل  دوم عامل  اول  عامل 

A **0/159 **0/315- **0/155- **0/352 *0/122 

B 0/106 **0/422- 0/053 **0/234 0/041- 

C 0/084- 0/031- **0/280 0/110 **0/172- 

E **0/245- 0/089- 0/014 0/021- **0/289- 

F 0/042 0/060 *0/132- **0/346 **0/177 

G 0/082 *0/130 0/107 0/033 0/007 

H **0/159- 0/048 *0/142- **0/164 0/102- 

I *0/132 *0/144- 0/052- **0/147 0/097 

L **0/150- 0/94- **0/234 0/019- *0/135- 
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M **0/146 **0/231- 0/046- 0/014 0/010 

N 0/086 *0/294- 0/099 0/198 0/021- 

O **0/194- 0/135 0/063 0/132- **0/153- 

Q1 **0/284 0/039 0/022 **0/168 **0/318- 

Q2 **0/501- **0/291 **0/280 *0/139- **0/306- 

Q3 0/072- 0/102 0/032- 0/051 0/112- 

Q4 0/013 0/026- *0/126 0/004- 0/034 
   **P*         001/0-=P=01/0: توجه

 
استفادهاست با  لذا  ماده  .   فوق   هاياز 

 به   وسوم م  ايماده  59  مقياس  الذكر، يك
  E-  عاملي  16  شخصيتي  پرسشنامه
    شد.  ساخته A-E-PF41)اهواز( 

عامل  پايايي    شده   استخراج   چهار 
(4PF-E-A  ) 

 و همساني  آزمون پايايي سنجش براي   
عامل  2دروني از    شده  استخراج  چهار 
، )كرونباخ  3كرونباخ  آلفاي  ضريب
1951  ،1970  ،SPCC/PC  ،1992  و  )

 شده  استفاده  آزمون  كردن  دونيمه   وشر
براساساست  آمده   دست  به  نتايج  . 

عامل   دروني  همساني  ضرايب   چهار 
  بررسي   بود. براي  بخش  بسيار رضايت

پاياييدقيق ضرايبتر  از آزمون  ،   ،
استفاده  تنصيف  روش كه   نيز    نتايج   شد 

 به   كرونباخ  آلفاي  ضريب با   مشابهي
 مراجعه  6  شماره  جدول  )به   4آمد   ست د

    كنيد(. 

 
1 - 4 Personality Factor-E-Ahvaz 
2 - Internal Consistency 
3 - Cronbach 

  سنجش  براي   بارتلت   آزمون   ضريب ضمناً   - 4

و  Bartlett=72/14288 ، 00001 /0>P)  كرويت   )
 كفايت  سنجش   براي Kaiser-Meyer-Olkin ضريب 

 بودند.  بخش  ( رضايت KMO=653/0)  گيرينمونه

  شده  استخراج  چهار عامل روايي 
(4PF-E-A  ) 

نيز    روايي  سنجش  جهت    آزمونها 
پايايي روشهايآزمون  همانند    مختلفي   ، 

تحليل در  دارد.    ارزش   عوامل  وجود 
ضرايب  اساسي  نقش  ويژه   روايي   در 

 به   هر عامل  ويژه  دارند. ارزش  آزمون
باشد مي  5عاملي  روايي  ضريب  عنوان

اين1374)دالور،   در   روش  (. 
از    كه  ايويژه  ارزشهاي  1باالتر 

 كه  شوند هر عامليمي  باشند انتخابمي
يك  ويژه  ارزش از  باشد،    داشته  باالتر 

روايي است  مناسب  از  در برخوردار   .
ع  ويژه  ارزش  5  شماره  جدول   امل هر 
مالحظهاست  شده  داده  نشان شود  مي  . 

  از ارزش   شده  استخراج  هر چهار عامل
از    ويژه به  1باالتر    اين   برخوردارند، 

 عاملهاي   كه   گرفت  نتيجه  توانمي  ترتيب
روائي  شده  استخراج  مناسب   از 

 برخوردارند.  
كه   مشخص  اينكه  براي    آيا    شود 

  تحليل   وسيله   به  دهش  استخراج  عوامل
 پرسشنامه  اوليه با ساختار عاملي عوامل

نه  همبستگي  يا  بيندارد    عامل   16  ، 
اوليه عامل  ساختار  چهار  كل  و   و 

ضرايب آمده   دست   به   پرسشنامه  ، 
محاسبه  همبستگي  گرفت  مورد  . قرار 

جدول  ضرايب  اين   آورده   7  شماره  در 
 

5 - Factorial Validity 
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اساساست   شده بر    اين   . 

  كه  گرفت  نتيجه  توانمي  جدول

  عامل   4با    16PF-Eاز    A  عامل
سطح  4PF-E-E-A  استخراجي  در 

001/0=P  دارد.   داريمعني  همبستگي
عوامل   همين در  مي  طور،   توان ديگر 

  استخراجي   چهار عامل  كرد كه  مشاهده 
يكي  نحوي  به عوامل  با   اوليه   از 

به  داريمعني  همبستگي  طور   دارد. 
بهكلي عامل  ،  هيچ   كه   Q  جزء   كدام  با 

عامل چهار  هر   همبستگي  از  ندارد، 
يا    از چهار عامل  با يكي   از عوامل  كدام

دارند.   همبستگي  اوليه  از عوامل  برخي
چهارم  اول  عامل   عامل   9با    و 

نيز در    همبستگي  دارد و اين  همبستگي 
دار معني  P=01/0و    P=001/0  سطح
  8با    ترتيب  به  و سوم  دوم  و عامل  است
دار  معني  همبستگي  عامل  7و    عامل

 دارد. 
   

   گيريو نتيجه بحث
پژوهش  هدف     بررسي   از    حاضر 

عاملي از    16PF-E  پرسشنامه  ساختار 
اساس است  عوامل  تحليل  طريق بر   .  
  تحليل   آماري  روش   آمده  دست   به  نتايج

مشخص  عوامل حذف   نمودن  در   و 
مقياس  ضعيف  هايماده   16PF-E  در 

موفق بدين  بسيار    128  كه   دليل  بود. 
  مناسبي   ساختار عاملي  16PF-Eدر    ماده

طريق از  و  با    عوامل  تحليل  نداشتند 
به   كوتاهي  ، فرمماده  69  حذف آنها   از 
كه   دست  مورد   عامل  4  فقط  آمد  را 
مي  يريگاندازه اينقرار   عامل   4  دهد. 

عاملي ساختار  از  هماهنگي   نيز   و 
اساس   بااليي  دروني بر    برخوردارند. 

  استخراج   عامل  4  پژوهش  اين  هاييافته
روايي  شده محتوايي  سازه  از  بسيار    و 

ضرايب  بااليي  آلفاي   برخوردارند. 
از   4PF-E-Aاز    آمده  دست   به  كرونباخ
و   بخش  بسيار رضايت  دروني  همساني

همبستگي  بااليي  ماده   59  برخوردارند. 
دار  نسبتاً باال و معني  آزمون  كل  با نمره

ارزشاست عامل  ويژه  .   عنوان   به   هر 
شد  در نظر گرفته عاملي روايي ضريب

از مقدار    ويژه  ارزشهاي  باالتر بودن  كه 
 مناسب   برخورداري  نشاندهنده  يك

 باشد. مي عاملها و آزمون روائي
همبستگي     عامل  بين  وجود  و   چهار 
 عوامل  كه   است   آن  نشاندهنده  عامل  16

طريق  شده  استخراج  عوامل   تحليل  از 
هماهنگي عاملي   دروني  از  ساختار    و 

 برخوردارند.   مناسبي
تجزيه    تحليل  در   هاي ماده  و 

 128  بين  ستگي همب  ، ضرايبپرسشنامه
شد.   محاسبه  استخراجي  عامل  4و    ماده
  استخراجي   هايماده  دادند كه  نشان  نتايج

همساني برخوردار    مناسبي  دروني  از 
 كه   وقتي  خصوص  امر به  باشند، اينمي

  كرونباخ   آلفاي  از روش  پايايي  ضرايب
به   دست   به شد.    داده  نشان  خوبي  آمد 

 سنجش   جهت  كرونباخ  فايآل  ضريب
چهار    براي  پرسشنامه   دروني  همساني

و   40/0،  67/0،  81/0  ترتيب  به  عامل
اين   دست   به   54/0  براي   ضرايب  آمد. 
مناسب شخصيت  پرسشنامه  يك بسيار   ، 

 كل   پايايي  اند. ضريبشده   داده  تشخيص
.  است   آمده  دست   به   554/0نيز    آزمون

  قابل   تشخيص  قدرت  4PF-E-A،  بنابراين
تواند را مي  خارجي  دارد و مالك  قبولي

توجه  تعيين  خوبي  به با   به   كند. 
 به   عوامل  تحليل  از طريق  كه  هايييافته
 شده  داده  تشخيص  مناسب  آمده  دست 
را    آمده  دست  به  عامل  4و    است

روانشناسانروانپزشكان مددكاران   ،    و 
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جهتتمي و   كلينكي  فعاليتهاي  وانند 
 كار برند.   به تشخيصي

كل    عاملدر  چهار  از    استخراجي  ، 
16PF-Eويژگيهاي افراد   شخصيتي  ، 

 تر از اول پائين  با سوادي  سال  16  باالي
و    گريسلطه  هايرا در زمينه  راهنمائي

هوشپذيريسلطه دقت  ،  ،  و 
بي  پردازيخيال اح نظميو  و   ساساتي، 
درونهيجاني  ثبات و   گرايي، 
با  مي  گيرياندازه  گراييبرون نمايند. 
عامل  هايماده  به  توجه نتايج   هر    و 

نامگذاريحاصله يك  ،  چهار    هر  از 
به  عامل عامل  جديد،  ذيلند:  : اول  قرار 
  ، عامل پذيريسلطه  در مقابل  گريسلطه

هوش دوم  دقت   :  مق  عمل  و    ابل در 
بي  پردازيخيال عاملنظميو  :  سوم  ، 
مقابل  هيجاني  ثبات و احساساتي  در   ،
برونچهارم  عامل مقابل   گرايي:    در 
 .  گراييدرون

   

  محدوديتها و پيشنهادهاي
   پژوهش

اين  كه  نتايجي     دست  به  پژوهش  از 
اساس  آمده  نفري  513  نمونه  حجم  بر 
لذا  است   بوده تعميم.  در   هاي يافته  بايد 

بهآن گروه   نمونه  اينكه  خصوص  ،   از 
شاغل  مردان افراد  مؤسسات  و   در 
 و احتياط   ، دقت است  شده   انتخاب  دولتي

پژوهشگران مي  نمود.  كهپيشنهاد   كنند 
باالتر    و زنان  مردان  روي  پژوهش  اين
نيز    غيردولتي  در مؤسسات   سال  16از  

مقايسه گ  صورت و   بين   آماري  هاييرد 

پيشنهاد   شود. همچنين  گروهها انجام  اين
،  16PF-E  عاملي  ساختارهاي  شود كه مي
A-E-PF4  1تأييدي  عوامل  تحليل  با روش 

قرار    مورد بررسي  بيشتري  نيز با دقت
 گيرند. 
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