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Geçen Hafta (5.Bölüm)

• Ölçek geliştirmede tek amaç ölçülen özelliğin ne olduğunun ve ona en 
uygun madde ve yapılarının belirlenip yapılandırılmasıdır.

• Faktör analizi test ve ölçek geliştirme kullanılan vazgeçilmez bir 
yöntemdir:

• Açıklayıcı Faktör Analizi

• Doğrulayıcı Faktör Analizi

• Açımlayıcı faktör analizi ile doğrulayıcı faktör analizi aynı veriler 
üzerinde ard arda uygulanmamalıdır.



Açıklayıcı Faktör Analizi

Çeşitli teknikleri vardır:

• Temel bileşenler (principal components)

• Ağırlandırılmamış en küçük kareler (unweighted least squares)

• Genelleştirilmiş en küçük kareler (generalized least squares)

• Ençok olabilirlik (maximum likelihood)

• Temel eksen faktörleme (principal axis factoring)

• Alfa faktörleme (Alpha factoring)



• Temel bileşenler (principal components) -SPSS

o Değişkenleri birkaç bileşende özetler

o Ortak varyanslar orta düzeyde olduğundan açıklanan varyansın fazla şişmesi

o Faktör yüklerinin fazla çıkması

o Veriler normal dağılıyorsa ML

o Çok değişkenli normal dağılım ihlal ediliyorsa temel eksen faktörleme



Döndürme

• Faktör analizinde başvurulması gereken bir yoldur.

• Döndürme ile varyans değişmez

• İki çeşit döndürme vardır:

• Dik dördürme (Orthogonal) – faktörlerin birbiriyle ilişkisi olmadığı

• Varimax, quartimax, equamax

• Eğik döndürme (oblique) – faktörlerin birbirleriyle ilişkili olduğu

• Direct oblimin, quartimin, promax 
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Madde Faktör Yükleri - Açıklana Varyans

yönetim sınıf

q11 q22 q33 q44 q55 q66

1 65432

1* 1*

a1 a2
a3

a1, a2, a3 >0.32 a12+ a22+ a32 >0.50



Açıklanan Varyans

• Faktör analizinde başvurulması gereken bir yoldur.

• Döndürme ile varyans değişmez

• İki çeşit döndürme vardır:

• Dik dördürme (Orthogonal) – faktörlerin birbiriyle ilişkisi olmadığı

• Varimax, quartimax, equamax

• Eğik döndürme (oblique) – faktörlerin birbirleriyle ilişkili olduğu

• Direct oblimin, quartimin, promax 



Örnek













Bu Hafta (6.Bölüm ve MPLUS)

• Madde kalitesinin ölçülmesi

• Madde-Toplam Korelasyonu

• Doğrulayıcı Faktör Analizi

• MPLUS programını tanıtma

• MPLUS’ta kod yazımı



Bu Hafta (6.Bölüm ve MPLUS)

• Madde kalitesinin ölçülmesi

• Madde-Toplam Korelasyonu

• Doğrulayıcı Faktör Analizi

• MPLUS programını tanıtma

• MPLUS’ta kod yazımı



Güvenirlik Testi

Madde-Toplam Kor.

Açımlayıcı Faktör Ana.

Doğrulayıcı Faktör Ana.

Gerekli maddeler atılır <0.30

Gerekli maddeler atılır (Hiçbir faktöre bağlanmayan veya 
iki faktöre aynı anda bağlanan)



Madde-Toplam Korelasyonu







SPSS dosyasının “Dat” uzantılı dosya olarak kaydedilmesi







MPLUS Arayüzü



<.08

>.90





Model Nasıl Geliştirilecek?










