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نقد مقاله :بررسی رابطه راهبرد های یادگیری خود تنظیمی و باورهای انگیزشی با عملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1395
فرزان مددی زاده،1

مقاله ای تحت عنوان :بررسی رابطه راهبرد های یادگیری
خود تنظیمی و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی

خطی بین متغیرها ( ،)rخطای نوع اول (  ) و خطای نوع دوم
(  ) است استفاده میشود (:)2
2

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال  1395در دوره
دوازدهم ،شماره ،3پاییز  ،1396صفحه  180-167به چاپ
رسیده است ( .)1مجالت ارزشمند با پذیرش مقاالت از نوع نامه
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به سردبیر فرصتی مناسب برای ارائه پیشنهادات یا نقد مقاالت
چاپ شده در راستای گسترش فرهنگ نگارش صحیح مقاالت

از طرف دیگر نویسندگان از حجم جامعه ( )Nدانشجویان

علمی و رعایت الگوهای روش شناسی فراهم آوردهاند .مقاله ذکر

برابر  1563اطالع داشته و در متن مقدمه ذکر نموده اند از این

شده حاوی نکات ارزشمندی در حوزه آموزش دانشجویان است

رو الزم است حجم نمونه محاسبه شده در گام قبل ( )nنسبت

هر چند جهت بهبود کیفیت مقاله یاد شده نکات زیر پیشنهاد

به حجم جامعه به صورت زیر اصالح گردد(:)2

می شود:


n

نوع مطالعه به صورت توصیفی ذکر شده است از آنجا که

عالوه بر توصیف به بررسی ارتباط آماری متغیرهای مطالعه نیز
پرداخته شده لذا نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی است که به
صورت مقطعی در سال  95انجام شده است.


n
N

فرمول حجم نمونه استفاده شده برای این مطالعه مناسب

نیست .غالبا برای مطالعات بررسی ارتباط یا همبستگی از فرمول
مناسب حجم نمونه به شرح زیر که براساس معیار همبستگی



1

اگرچه استفاده از آزمونهای پارامتری و همبستگی در

حجم نمونه زیاد ،مشکل چندانی ندارد اما بهتر است بررسی
نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی مطالعه صورت گرفته و
چنانچه متغیری نرمال نیست به جای گزارش میانگین و انحراف
معیار کمیت های مناسبی مانند میانه و دامنه میان چارکی برای
آن متغیر ذکر شود(.)4 ,3

.1گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران علوم پزشکی تهران ،ایران.
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امید است با رعایت نکات آماری ذکر شده شاهد افزایش
کیفیت مقاله مذکور و افزایش اطالعات آماری خوانندگان عالقه
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