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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي   

ضمن نشان دادن  دتوانبرخوردار است و مي ياتيح تيآموزان و عوامل مؤثر بر آن از اهمدانش يليتحص شرفتيپ يبررس
و همكاران  ينشان دهد. محمد طيرا جهت بهبود شرا ييكارهاعوامل مؤثر، راه ييآموزان، با شناساموجود دانش تيوضع

 يآموزان، با بررسدانش يليتحص شرفتيپ ياند تا ضمن بررسدهيكوش يمقاله ارزشمند يشماره آن مجله ط نيدر آخر
و  ،ياجتماع تينقش عملكرد خانواده، كفا ينيب شيو پ نييتب يرا برا يساختار يمدل ،يا نهيعوامل مهم زم يبرخ

 دتواناز آن جهت مي ژهيوه اي بمطالعه ني). چن1آموزان، در پيشرفت تحصيلي ارائه دهند(دانش يليتحص يخودكارآمد
 ستين يثر از نظام آموزشأتنها مت يليتحص شرفتيشود كه پمتذكر مي يجامعه علم زيو ن هاباشد كه به خانواده رزشمندا

مطالعه  نيا گر،ي). به عبارت د2دارند( ييبر آن تأثير به سزا زيهاي فردي و زندگي خانوادگي نبه تفاوت بلكه عوامل مربوط
كته ن نيرا به ا يآموزش يايو اول نياست و به خصوص والد يعامل نير چنديمتغ كي يليتحص شرفتيدهد كه پنشان مي

ا تأثير ب دتوانآموزان، ميدانش يليتحص شرفتيبر پ ميخانواده ضمن تأثير مستق يشود كه ساختار و رفتارهارهنمون مي
ود آنها مؤثر باشد. با وج يليتحص شرفتيبر پ زين ميمستقريآنها، به صورت غ يو خودكارآمد ياجتماع تيبر احساس كفا

أثير كاربرد آن ت زيمطالعه و ن جياد به نتابر اعتم دتوانمي همراه است كه عمالً يمطالعه مذكور با اشكاالت جيگزارش نتا ن،يا
  نامناسب داشته باشد. 

توجه داشت كه اگرچه  دياند. بانموده ليو تحل هيتجز SPSSافزار را با نرم جياند كه نتامقاله متذكر شده سندگاني: نوالف
 يذات صيحاصل از آن با نقا يهاو تحليل هيتجز جياما نتا ،شودنرم افزار به وفور توسط محققان استفاده شده و مي نيا

 هايريگحاصل از اندازه جيلحاظ نكرده و نتا ليو تحل هيرا در تجز يريگاندازه ياهاخط كه معموالً نيهمراه است. از جمله ا
 ليكه تحل يهنگام به ويژهمشاهده شده،  يرهايمتغ يريرخ داده در اندازه گ يخطاها يانگار دهي. نادكنديم يرا متقن تلق

شود. مي يشنهاديپ يهامدل يريدپذباعث كاهش اعتما شوند،يم يطراح يمعادالت ساختار يهامدلشود و انجام مي ريمس
آن،  يبعد يهانسخه زيو ن SPSS-22افزار به نرم AMOSبا افزودن برنامه  IBMنقطه ضعف، شركت  نيبا توجه به هم

 AMOSاز استفاده از برنامه  يمقاله مورد اشاره، ذكر سندگانياشكال فراهم آورده است، اما نو نيرفع ا يرا برا نهيزم
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نمودارها با برنامه مذكور  نيدهد كه انشان مي زيمقاله مذكور ن 2و  1شماره  يارائه شده در نمودارها ياند و نمانكرده
 يرو ياز مد نظر قرار دادن خطاها يمقاله ذكر يجا چيدر ه زين سندگانيو نو شوندياند، خطاها را شامل نمرسم نشده
  اند. مشاهده شده ننموده يرهايداده در متغ

برخوردار است. در  تيمطالعات تأثيرگذار باشد. لذا ذكر نحوه محاسبه حجم نمونه از اهم جيبر نتا دتوان: حجم نمونه ميب
 نيبه ا حجم نمونه محاسبه و گزارش داد. معموالً تياز كفا نناياطم يرا برا ييهاشاخص ديبا يمطالعات نيحال، در چن نيع

 نيشاخص گزارش نشده است. اگرچه حجم نمونه ا نيمذكور ا قالهدر م يشود. ولگزارش مي KMOمنظور شاخص 
شاخص  ديمشاهده شده، با يرهايمورد استفاده و تعدد متغ يمطالعه نسبتاً باال بوده است اما با توجه به تعدد ابزارها

وه نح زيو ن نهنمو زشيبه ر زياي ناشاره چيآن كه در متن مقاله ه به ويژه. شدميمحاسبه و گزارش  ليقب نياز ا يمعتبر
  گم شده انجام نشده است.  يهابرخورد با داده

 يقرار دارند كه اگرچه ممكن است به لحاظ آمار 29/0و  15/0، 11/0نبوده و در دامنه  يمدل چندان قو بياز ضرا ي: برخج
 يهاشاخص سندگانياعتبار مدل، الزم بوده است نو زانيمشخص شدن م يهستند. لذا برا فيمعنادار باشند، نسبتاً ضع

 يبرا يواقع طيمدل با شراتطابق  زانيبرازش مدل و م بارهصورت قضاوت در نيبرازش مدل را گزارش دهند. در ا
خود  ييبرازش مدل نها يهادرباره شاخص يگزارش چيه سندگانينو ن،يخواهد بود. با وجود ا رتريپذخوانندگان امكان

به  يواقع طياتطابق مدل ارائه شده با شر زانياز م ينيتخم ندتوانخوانندگان به زحمت مي يطيشرا نياند. در چنارائه نداده
  ). 3دست آورند(

 زهينگو ا نانياطم تيضمن كمك به درك بهتر مدل، قابل دتوانفوق، به خوانندگان مقاله مورد بحث مي يليكماطالعات ت ارائه
   مطالعه بوجود آورد. نيا جيكاربرد نتا يبرا يتربيش
  در اين خصوص پاسخي ارائه نفرمودند. سندگانينوكارشناس دفتر مجله، مكرر  يهايريگيپرغم علي
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