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  1024تا  1020  ):11(14؛ 1393 بهمن/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 
  

 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
ديويدسون در دانشجويان دختر پرستاري - ي كانر آور تابهمساني دروني و تحليل عاملي تأييدي مقياس : با عنواناي  مقاله

نقد در  تيبا توجه به اهم). 1(است دهيبه چاپ رس 851- 859) :10( 14 ;1393. يآموزش در علوم پزشك يرانيدر مجله ا
قوت و ضعف هستند الزم است در ابتدا به نقطه قوت مقاله اشاره  اطهمه مطالعات داراي نق اين كهو  يعلم يها پژوهش

  .اشاره كرد يآور تابدر مطالعات مربوط به  يكاربرداي  توان به ارائه پرسشنامه مي مقاله نياز نقاط قوت ا. نمود
  :شود مي به آن اشاره ريكه در ز است يتأييدو  ياكتشاف يعامل ليباره اصول تحلانتقادات مربوط به مقاله در نيعمده تر

كند كه چه مقدار از واريانس كل به  مي مشخص) Eigen Value(ارزش ويژه  ،يعامل ليتوجه داشت كه در تحل ديبا - 1
 واريانس توسط آن عامل تبييني از تر بيشباشد، مقدار  تر بيششود و هر چه مقدار ويژه عامل  مي وسيله يك عامل تبيين

  ).1(اشاره نشده است ،يآور تاب ريمتغ انسيوار زانيم ايمقاله به ارزش ويژه  نيشود در ا مي
 گيري و غير چرخشي در تحليل عاملي اكتشافي به منظور تصميم) Rotated Solution(هاي چرخشي  آزمودن راه حل - 2

موضوع  نيمحترم در مقاله خود به ا سندگانياست اما نو يعامل ليمهم در تحل يباشد و مبحث مي ها در مورد عامل
) Varimax( و چرخش واريماكس) Component Matrixa(ي اصلي ها همؤلفاز روش  ايآ ستيو مشخص ناند  نپرداخته
  ).1(برده اند به كار يگريروش د اياستفاده 

 توان ضرايب همبستگي مي بار عاملي را. شود يم ي نهايي تحليل عاملي، ماتريس عاملي ناميدهها يكي از بازده - 3
)Correlation coefficient (مقاله  نيتوان ناديده گرفت كه در ا مي را 3/0از  تر كم يبين عامل و متغير دانست بارهاي عامل

  ).1(تذكر نشده اس يت بار عاملسؤاال ريسا ياما برااند  حذف شده 3/0از  تر كم يبار عامل ليبه دل 8و  5 يها هيگو
معيارهاي ) Gefen(و گيفن و همكاران )  Jöreskog and Sörbom(، جورسكاك و سوربوم )Markland(ماركلند  - 4
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  ، مقادير آمارهDegree of Freedom((يدرجه آزاد: مثالً)(4،2،3(اند  پيشنهادي براي برازش يا ميزان انطباق مدل ذكر كرده
، )Adjusted Goodness of Fit Index(، تعديل يافته برازندگي)Goodness of Fit Index(معيارهاي ميزان انطباق 

،  )Root Mean Square Residual(، ريشه دوم برآورد خطاي تقريب)Normed-fit index(شاخص برازندگي نرم شده
شاخص برازش  ،)Tucker-Lewis Index(لويز –شاخص تاكر  ،)Non-Normed Fit Index(شاخص نرم نشده برازش 

 Root Mean Square(ي استاندارد شده ها و ريشه دوم ميانگين مجذورات پس مانده ،)Comparative Fit Index(يقتطبي

Error of Approximation (از آنها اشاره نشده است ريپژوهش به مقاد نيكه در ا.  
 دهنده بود و اين نشان 24/1در پژوهش حاضر شاخص مذكور برابر با  ":اند محترم در متن مقاله ذكر كرده سندهينو - 5

ي مدل ها پس از اين اصالح، شاخص ":ذكر شده دهيكه در چك ياما در حال "برازندگي مطلوب و قابل قبول مدل است
اشاره  Modification Index يها جا به شاخص چيدر ه مقالهاما در متن  "ساختارعاملي تك بعدي به خوبي برازش شدند

  ).1(نشده است
برازش مقياس مورد مطالعه در حد مطلوب است و روايي هم زمان  دهنده نتايج به دست آمده نشان "هدر مقاله ذكر شد - 6

 اين كه گريحد مطلوب بودن ذكر نشده است و د يبرا ياريمع چيه اشاره كرد اوالً ديدو نكته با "كند مي مقياس را تأييد
 نيمتفاوت است، بنابرا زمان هم ييسازه با روا يياسازه است و رو ييبه روا يابيدست يبرا يراه يتأييد يعامل ليتحل

  .زمان همسازه است نه  ييبرازش مدل نشانگر روا
وجود دارد كه به اختصار به آن  زين گرياز موارد د يدر باال به آن اشاره شد برخ يعامل ليكه درباره تحل يبر نكات عالوه

  :شود مي پرداخته
اي  نمونه ديبا ينفر 1000جامعه  يو مورگان برا يبر اساس جدول كرجس اشاره شود كه ديدر خصوص حجم نمونه با - 

جامعه آماري آن كليه دانشجويان دختر پرستاري مقطع  "كه در مقاله ذكر شده يحال نفر در نظر گرفت در 278به حجم 
از جامعه . بودندنفر  1000به تعداد  1392- 93 يليتحص الي دولتي شهر كرمانشاه و همدان در سها كارشناسي دانشگاه

 500تعداد اي  چند مرحلهاي  برداري خوشه نمونه قيو از طر 95/0 نانيآماري مورد اشاره بر اساس جدول مورگان با اطم
 1000 از گريبه عبارت د ".دانشجوي پرستاري با رعايت مالحظات اخالقي به عنوان شركت كننده در پژوهش انتخاب شدند

ذكر  سندهينو نيندارد عالوه بر ا يخوان همتعداد با جدول مورگان  نيكه ااند  نمونه انتخاب شدهنفر به عنوان  500نفر، تعداد 
و  هيچه تعداد پرسشنامه تجز تيدر نها اين كهناقص وجود داشته و  ايپرسشنامه بازگشت داده نشده  اينكرده است كه آ

  .شدند ليتحل
ي ديگر آن مانند تعداد پايين سؤاالت آن ها در حد بااليي نبود اما ويژگياگرچه ميزان پايايي اين ابزار  "در مقاله ذكر شده - 

  .است تيمز دهنده ت نشانسؤاالذكر نشده كه تعداد كم  يمتن علم چيدر هتقريبأ".ي مهم اين ابزار استها از مزيت
 "جويان دختر پرستاريديويدسون در دانش- ي كانر آور تابهمساني دروني و تحليل عاملي تأييدي مقياس  "عنوان مقاله - 
 ي،خودكارآمدياز زندگ تيرضا يها پرسشنامه حيبه توض سندهيدر قسمت روش، نو اي دهيباشد اما در قسمت چك يم

با  يكه ارتباط يمذكور پرداخته درحال يرهايمتغ يبررس هب 3و 1در جداول  نيپرداخته عالوه بر ا يو پرخاشگر يعموم
  .عنوان مقاله ندارد
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  :سخ به نقد مقالهپا
  

ديويدسون - ي كانر آور تابهمساني دروني و تحليل عاملي تأييدي مقياس 
  در دانشجويان دختر پرستاري

  
  *رپوريبرزو ام ،يابوالفضل رجب ،ييداود تقوا ،يهانيمهناز ك

  
 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

تقدير مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، منتقدان منصف علمي همچون  بسيار خرسنديم از اين كه به كمك تدبير شايسته
  .   حضرتعالي را با ساير محققين وارد بحث و گفتگوي علمي نموده است

عمده انتقادات حضرتعالي به مغفول واقع شدن هدف اصلي اجراي اين پژوهش برمي گردد در اين مقاله هدف ساخت يا 
مقياسي كه قبال توسط پژوهشگران (يتأييدطراحي يك ابزار نبوده است بلكه پژوهشگران به دنبال دستيابي به تحليل عاملي 

به دليل اين كه اصوالٌ  2لذا انتقادات وارده در بند ا و . د بحث بوده اندو نه اكتشافي در مقاله مور) خارجي طراحي شده است
  . تحليل عاملي اكتشافي اجرا نشده است بر اين مطالعه وارد نيست

كردند تا بار عاملي هر  مي ارائه شده در متن مقاله توجه 1رفت كه منتقد محترم به شكل شماره  مي انتظار 3در نقد شماره 
ي گزارش آور تابي خارج شده از ها شدند بارهاي عاملي هر گويه در پيكان مي هشت گانه را متوجه تسؤاالكدام از 

  .اند شده
ي مطروحه توسط جنابعالي الزامي نيستند ها توان اظهار داشت از يك سو برخي از شاخص مي 4در ارتباط با انتقاد شماره 

ولويت دارند و از سوي ديگر در فرايند پيچيده و بسيار دقيق و به عاريت از دوستان فقه و حقوق واجبات بر مستحبات ا
چاپ اين مقاله نسخه اوليه مقاله ارسالي تا انتشار نهايي آن با نظرات متعدد داوران مبني بر حذف و اضافه شدن برخي 

  .ي حذف شده در اين فرايند دستخوش تغيير شده اندها نكات پيراسته شده است؛ چه بسا برخي از شاخص
كه در چكيده ذكر نشده است، چكيده مقاالت ضمن محدوديت در اند  منتقد محترم اشاره داشته 5پاسخ به انتقاد شماره  در

توانستيم اين موضوع را در  مي اگر چه. ي آن وجود داشته باشدها تعداد كلمات الزم است پوششي نسبي بر همه بخش
  .دني استچكيده نيز لحاظ كنيم، مع الوصف اين دقت نظرتان ستو

ذكر شده است و هم به وسيله مقادير  29بخش اول آن حد مطلوب برازش هم به واسطه منبع شماره  6نقد شماره 
اما . مقاله آمده است 854در صفحه  90/0كوچكتر از  RMSEA؛ 90/0برابر با  CFIو  GFI, AGFIي چون ها شاخص

صرفا سنجش مقادير اين نوع از روايي بوده است نه  زمان همهدف از اجراي روايي  6پاسخ به بخش دوم  انتقاد شماره 
ي خودكارآمدي، پرخاشگري و ها روايي سازه، روايي سازه از طريق نرم افزار ليزرل محاسبه شده است نه پرسشنامه

  براي اين مقياس نمي تواند يك حسن تلقي شود؟ زمان همآيا گزارش روايي . رضايت زناشويي
 500نفري انتخاب  1000فرموده ايد كه مطابق با جدول مورگان براي جامعه آماري : حجم نمونه در خصوص ايراد وارده بر
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در جدول مورگان به حداقل افراد مورد نيز . مقاله مراجعه نماييد 18لطفا به منبع شماره . نفر با اين جدول منطبق نيست
توجه داشته ( نفر تعيين كرده است 288مونه را نفر باشد حداقل حجم ن 1000اشاره كرده است به طوري كه اگر نمونه 

نفر انتخاب  500در اين بررسي ) نفر اعالم شده است 288نفري  1000باشيد حداقل افراد مورد نياز براي جامعه آماري 
و كه افزايش حجم نمونه مساوي با افزايش توان آزمون است يعني با اين اقدام از احتمال ارتكاب خطاي نوع اول اند  شده

نكته ديگر مخدوش بودن برخي از . لذا اين بخش از نقاط قوت پژوهش حاضر نه ضعف آن. ايم دوم احتراز داشته
وقتي در متن مقاله حجم . متداول است و قاعدتا از روند تحليل خارج خواهند شدتقريبأدر هر كار پژوهشي  ها پرسشنامه

  .تجزيه و تحليل پردازش شده اند پرسشنامه از نظر 500نفر ذكر شده است يعني  500نمونه 
توان ابراز داشت كه آيا  مي در پاسخ. ت يك مزيت محسوب نمي شودسؤاالدر بخش ديگري اشاره شده است كه تعداد كم 

ي كاهش يافته است مزيت نيست؟ سؤال 71ي آن به نسخه سؤال 567كه نسخه   MMPIي مطرح روانشناسي مانند ها آزمون
فرم "آيا عنوان . نيست ها خ دهندگان و بعد اقتصادي و زماني براي پژوهشگران متاثر از تعداد گويهبه نظر شما انگيزه پاس
عالوه بر اين آيا اصل . ي روانشناختي انتقال يك مزيت آن ابزارها نمي باشدها در بسيار از آزمون "يا نسخه كوتاه شده

  ي اين مقياس حمايت نمي كند؟ها گويهيا اصل تيغ اُكام از كاهش ) Principle of parsimony(ايجاز 
ي خودكارآمدي، پرخاشگري و رضايت از زندگي در بخش روش ها در انتقاد آخرتان اشاره داشته ايد كه ذكر پرسشنامه

در بخش روش  ها بايد خدمتتان عرض كنم الزاما وجود پرسشنامه. تناسبي با عنوان مقاله ندارد 3و 1چكيده و جداول 
ي ها در بخش. ها ان در عنوان مقاله نيست خصوصاٌ در مطالعات آزمون سازي و هنجاريابي آزمونچكيده ضرورت ذكرش

چند آزمون هنجاريابي . مقياس معرفي شد زمان همسنجش روايي  ها ديگر پاسخ به انتقادات هدف از وجود اين پرسشنامه
ي به كار گرفته شده در بخش روش چكيده و اه ذكري از پرسش نامه ها كنم كه در عنوان آن مي شده را خدمتتان  معرفي

  :متن مقاله صورت نگرفته است
http://jpmm.miau.ac.ir/article_590_85.html  

htmlhttp://jpmm.miau.ac.ir/article_61_0.  
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=464&sid=1&slc_lang=fa  

tabid=409&ArticleId=65http://iranpa.org/portal/default.aspx?  
http://jpmm.miau.ac.ir/article_238_53.html  

  
ن محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي و منتقد محترم جهت فراهم نمودن تبادل آرا و افكار مسؤوالدر انتها از 

  . آورم مي پژوهشي قدرداني به عمل
  
  
  
  
  


