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  يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
 يعيبه طور وس يتأييدو  ياكتشاف يعامل ليتحل ،ياصل) عناصر( يها همؤلف لياز جمله تحل يريچند متغ يها ليامروزه تحل

 ياه روش نيپژوهشگران از ا. رنديگ مي سنجش مورد استفاده قرار يابزارها يسنج و روان يجهت اهداف مرتبط با طراح
به منظور  ).2و1(نديجو مي بهره يعامل يمختلف ساختارها دآزمون و اصالح ابعا ،ييدر جهت شناسا ًمعموال يآمار
و  ها مرتبط با سازه ييربنايز ميدسته از پژوهشگران با مفاه نيمطلوب، الزم است ا يها و استنتاج جيبه نتا يابيدست

و  ميمفاه ددر مور ياجماع كامل يوجود معموال در متون علم نيا اب ).3(داشته باشند يكاف ييآشنا يعامل يساختارها
 ها مواجه و روش نيدر انتخاب عناو ديمسئله گاه پژوهشگران را با ترد نيمربوط به آنها وجود ندارد؛ كه ا قيمصاد

ابزار سنجش  يپاياي و يرواي"با عنوان ) 4(زاده هيو كوهپا زهيبر مقاله لو ينوشتار حاضر بر آن است تا با نقد. سازد مي
  .دينما يموجود را معرف يها از چالش يبرخ ")EBM(بر شواهد  يعملكرد نسبت به طبابت مبتن ينگرش و خوداظهار

از  ،)در جامعه مورد مطالعه EBMساختار ابزار  يابيجهت ارز(در مطالعه خود  شانياظهار پژوهشگران، ا بنابر
 يها روش نياست كه انتخاب ا نيامر مسلم ا. استفاده كرده اند يتأييدعامل  ليو تحل ياصل يها همؤلف ليتحل يها كيتكن
و متناسب با اهداف مطالعه صورت  يبر اصول علم يمبتن ديآنها با يياجرا يها نهيدر مورد گز يريگ ميو تصم ليتحل
  :حترم قرار داردخوانندگان م يرو شيپ نهيزم نيدر ا يكه در مطالعه مذكور، ابهامات ستا يدر حال نيا رد؛يپذ
 ميطرف و مفاه كياز  يعامل ليو تحل ياصل يها همؤلف ليتحل ميمفاه نيمطالعه ب نيرسد پژوهشگران در ا مي نظر به
اند  اظهار داشته جيدر بخش نتا شانيا. قائل نشده اند يزيتما گرياز طرف د يتأييدعامل  ليو تحل ياصل يها همؤلف ليتحل

و  ياصل يها همؤلف ليكه در تحل ستيدر حال نيو ااند  استفاده كرده Direct obliminچرخش با  يتأييدعامل  ليكه از تحل
به كار ) Cross loading(متقاطع  يعامل يچرخش به منظور به حداقل رساندن بارها كيتكن) EFA( يعامل اكتشاف ليتحل
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 ايمرتبط با هر عامل ) Indicator( يها نگرهمان نشا اي ها هيگو نييتع ليبه دل يتأييدعامل  ليشوند و در تحل مي گرفته
را ارائه  يحاتيپژوهشگران در ادامه توض نيا. وجود ندارد زيلزوم نداشته و ن يكيتكن نيتوسط پژوهشگر، اصال چن طهيح

 يبا ابهامات يخوانندگان گرام زين ليتحل نيهستند؛ هر چند كه در هم ياصل يها همؤلف ليكه مصداق روش تحلاند  داده
 ماكسيو چرخش وار ياصل يها همؤلف ليمثال در قسمت روش مطالعه عنوان شده است كه از تحل انبه عنو. جه هستندموا

 كه يدر صورت( Direct obliminبر استفاده از چرخش  يمبن جيدر بخش نتا شانيا حاتياستفاده شده است كه با توض
) 5(و همكاران )Abell(اَبِل  دهيبه عق. ستدر تناقض ا) باشنداستفاده كرده  ياصل يها همؤلف ليهم از همان روش تحل نجايا

كه ابزار از آن برگرفته شده است و  يمدل اي هيكننده است كه غالبا به نظر نييحساس و تع يميانتخاب نوع چرخش تصم
بعاد متشكله ابزار ا ايها  عامل نيب) سندهنوي – ياحتمال اي يقطع( يپژوهشگر در مورد همبستگ دهيتر، به ا به عبارت شفاف

اما گاه  رد،يگ توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار مي ماكسيچرخش وار ر،يغالبا به منظور سهولت تفس. رددا يبستگ
 ،يو انسان يمرتبط با علوم اجتماع يچند بعد يها در مورد سازه ژهيها، به و عامل نيب يبودن همبستگ ريناپذ اجتناب

حال،  نيبا ا. سازد مي) هم جزو آنها است Direct obliminكه ( ليمتما يها به انتخاب چرخش ريپژوهشگران را ناگز
در مطالعه مذكور ضمن اين كه .وجود ندارد ليتحل كياستفاده از دو نوع چرخش در  يبرا يمناسب يروش شناخت هيتوج

  . ارائه نشده است ميتصم نيا يبرا يحيتوض چيهر دو روش چرخش مورد استفاده قرار گرفته است، ه
عام و  يدر معنا( يعامل ليو تحل ياصل يها مؤلفه ليتحل نيب ييآخر اين كه پژوهشگران مطالعه مذكور، تفاوت معنا نكته

نظران  صاحب نيدر ب يموافقان و مخالفان كرد،يرو نياند؛ كه البته الحاظ نكرده) يتأييد اي يصرفنظر از انواع اكتشاف
دانند و استفاده از  مي يعامل لياز تحل يرا نوع ساده ا ياصل يها مؤلفه ليتحل) 6(و همكاران) Brace( برَيس. َدارند
آنها را ) 7( Harringtonكه  يدر حال. دانند را مجاز مي گريهمد يمؤلفه به جا ايو عنصر ) عام يدر معنا(عامل  يها واژه

  . است داختهآنها پر نيب ياساس يتفاوتها يرخب يفمتفاوت دانسته و به معر يآمار يربنايمجزا و متعلق به دو ز
 ينوشتار مورد استفاده خوانندگان گرام نياست كه ا ديو دست اندركاران مجله، ام سندگانيضمن تشكر از نو انيپا در
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