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:ویژگیهای مورد ارزیابی درعنوان مقاله 

- عنوان مقاله منعکس کننده محتوا و متغیرهای آن می باشد-

شده است دربین سالمندان انجام شده استجامعه مورد مطالعه که قید -

(نقطه ضعف ) محیط مطالعه ذکر نشده-

از اختصارات مبهم و کلمات نامانوس استفاده نشده-

عنوان جامع و گویاست ،ابهامی ندارد-

کلمات اضافه در عنوان وجود ندارد-

دارای جذابیت نسبتا باالیی برای جذب مخاطب است-

عنوان بصورت فشرده است و در ذهن قابلیت ماندگاری دارد-

سوالی نیست-



ارتباط بین انزوای اجتماعی و افزایش میزان خودکشی 

در سالمندان

:نقاط قوت

 می باشد      کننده محتوی ومتغیرها منعکس 

 جامع، گویاست 

 جذابیتدارای 

 ذهن قابلیت ماندگاری دارددر 

 از به کار بردن کلمات اضافه در عنوان پرهیز شده است







نقد نویسندگان مقاله

نقاط ضعف

- و ایمیل نویسنده مسئول در آدرس -
استپایان مقاله ذکر شده 

- مرتبه علمی هر یک از نویسندگان -
قید نشده است

نقاط قوت

 نویسندگان بعد از عنوان ذکر شده استنام -

 نویسندگان بعد از نام آنها آورده شده استمشخصات -







نقد چکیده



نقد چکیده

با توجه به اینکه مقاله مروری می باشد جامعه و نمونه ندارد و روش جستجو را در پایگاههای جستجو

(pubmed بیان کرده است( .…,

پایگاه صورت گرفته است2قلمرو تحقیق در این مقاله در 

0







Keywords : Suicide, Loneliness, Risk 

factors, Social isolation, Aged, Suicidal 

ideations 
:نقاط قوت 

- ارتباط موضوعی و معنایی با محتوای مقاله دارد

از تکرار کلید واژه ها پرهیز شده است  

:نقاط ضعف

تعداد کلید واژه که بهتر بود واژه ریسک فاکتور قید نمی شد









نقد اهداف





Methods
To answer the question, “Do social isolation and loneliness in the elderly lead 

to increased suicide

rates?” a literature review was conducted using PubMed and PsycINFO.

All articles were identified using their titles and abstracts. Searches were 

conducted for studies on

the topic of committing suicide, or suicidal thoughts and ideations in the 

elderly, with one of the

examined criteria in the study being loneliness, solitude, or social isolation. 

Articles which did not

target people over 60 years of age were excluded, as were reports about 

methods and

instruments to identify loneliness or suicidal ideations, suicide risk or similar 

keywords.

The literature review was conducted in May 2018 and began with a search for 

relevant

keywords (see Table I). A more detailed outline of the databases, research 

strategies, and



A total of 19 studies were determined to have potential suitability for 

the research question.

Of these 19 studies, ten were excluded because they did not make a 

direct contribution to

answering the research question. One study was a methodology 

paper and another used an

unclear methodology to measure the variable of loneliness. The 

other eight studies that were

excluded concerned either a younger population (under 60 years 

of age) or emphasized other

variables that were not relevant to the research question.

Ultimately, nine full-text results were found that could be used to 

help answer the research

question. Figure 1 shows the complete process of the literature 

search. The next section will

present the results of this search



روش کار
با معیارهای تنهایی ، خلوت و suicideموضوع . کلیه مقاالت با استفاده از عنوان وچکیده شناسایی شدند

.گوشه گیری ، انزوای اجتماعی  بررسی شد 

فاده شددر مورد روشها و ابزارهایی برای شناسایی تنهایی یا ایده های خودکشی از کلمات کلیدی مشابه است

کلید واژه هایی که استفاده شده می باشد1جدول شماره 

رئوس مطالب و کلید واژه های ترکیبی و استراتژی تحقیق می باشد2جدول شماره 

مقاله انتخاب شد27تحقیق در پابمد پس از بررسی 163از 

مقاله تناسب بالقوه 19در مجموع . مقالع برای بررسی مناسب بودpsycinfo66تحقیق در 163از 

سال در 60مقاله بدلیل نداشتن ارتباط مستقیم با سوال تحقیق  ،بودن افراذ زیر 10مقاله 19از .داشت 

. بررسی و اینکه روش کار نامشخصی برای اندازه گیری متغییر تنهایی داشتند ،حذف شدند 

.برای کمک به پاسخ این تحقیق انتخاب نهایی شد( FULL TEXT)مقاله 9در نهایت 

.این روند گزارش شده است1که در شکل 



نقد روش کار



نقد روش کار

روش تحقیق در این مقاله به روشنی بیان شده ولی با توجه به مروری بودن مقاله ، ویژگیهای مورد 
قابل ارزیابی نیست ( تعداد نمونه  وابزار گردآوری داده ها و روشهای آنالیزی) ارزیابی مانند 

سال هم بررسی شده بودند و یا روش کار 60مقاله هایی که افراد زیر : معیارهای خروج مقاالت  
نامشخص داشتند و یا بطور مستقیم مرتبط نبودند و متغییر نامرتبط داشتند

نکات اخالقی و روشهای آنالیز هم قابل ارزیابی نیست 



Results
عامل یافت 5. یک مطالعه کیفی بود، مصاحبه عمیق با شرکت کنندگان انجام شد ( 2015)اولین مطالعه 

.شد که یکی از آنها احساس تنهایی توصیف شد

سن ، جنس )در مطالعه طولی در بین سالمندان نیجریه  بین رفتارهای خودکشی و دیگر متغییرها 
ا هیچ رابطه ای نیافت و تنها رابطه ای که یافت کسانی که همسرشان ر( ،تحصیالت ، وضعیت اقتصادی 
فرض بر این است که افراد مسن احتماال همسر خود را از دست داده اند و . از دست داده و ازدواج نکرده اند
.انزوای اجتماعی باالتری ذارند

سالمند مصاحبه شده بود فاکتور اول کسانی بودند که شریک زندگی 103در مطالعه ای در سوئد که با 
(آنها افسردگی اساسی دارند2/3) فاکتور دوم سابقه روانپزشکی . ندارند و یا تنها زندگی می کنند

آنها از دست دادن احترام یا حمایت اعضای خانواده را % 49/6شرکت کننده 32در مطالعه هوانگ روی 
87/5نفر 16نفر از آنها بیماری مزمن دلیل افکار خود کشی و در میان این 16عنوان کردند و در 

افسردگی داشتند%



Results
share کشور با تحلیل چند رگراسیون  ریسک فردی 15شرکت کننده از 4500مطالعه چند ملیتی بیش از

تمایل به % 12از آنها .کشورهای سطوح باالتر بیشتر در خطر تنهایی هستند . و اجتماعی را بررسی کرد 
و فرانسه. در کشورهایی که باهم بودن بیشتر است احتمال مرگ و آرزوی آن کمتر است .مرگ داشتند 

.کشور با ریسک باال بودند2بلژیک 

Saias ت نشان داد که مشارک(مانند تنهایی و عدم مشارکت)محیطی –بین ایده خودکشی و عوامل اجتماعی
در .ی مرتبطندعدم مشارکت و تنهایی مفهوم یکسانی نیستند ول. برای جلوگیری از خودکشی تاثیر گذار است

.کسانی که شبکه اجتماعی و خانوادگی مستحکم تری دارند خطر کمتر است

Unzel نتیجه گرفت افراد در . منطقه مختلف آلمان برای سنجش ناامیدی مطالعه ای انجام داد 258در
.مراحل بعدی زندگی خطر بیشتری برای خودکشی دارند

از افسردگی رنج می بردند مردان مسنی که %25میلیون سالمندمرد انجام داد که 4میلیگان مطالعه ای بین 
.متارکه کرده  و یا هرگز ازدواج نکرده اند ریسک باالتری دارند

ت سالمت مردان و خودکشی در آنها اهمیت زیادی دارد و باید رفتارها در سطوح مختلف با توجه به جنسی
بررسی شود جهت نتیجه گیری دقیقتر



Conclusion

.عامل خطرناک  برای افکار و اقدام به خودکشی استتنهایی

عوامل خطر ذهنی ، بیولوژیکی ،اجتماعی: بخش تقسیم کرد 3بطور کلی عوامل خطر را به 

هدف مطالعه این بود که آیا تنهایی منجر به افزایش ریسک خود کشی می شود؟

پس از بررسی متون و مطالعه انجام شده ، بین تنهایی و انزوایی اجتماعی و خودکشی رابطه وجود دارد ، 

برای درک بهتر رابطه ضروری است که تحقیقاتی با متغییرهای بیشتر و آنالیز داده ها انجام داده شود 



نقد یافته ها و نتایج





Limitations
The present work is not without limitations. First, it cannot be said that all relevant 

studies on the subject have been found and reviewed. Studies in the field of 

gerontological research from a period between 2010 and 2018 were included in this 

paper. However, it is possible that relevant studies dealing with the subjects of 

suicide and loneliness may not all be found in gerontological research. 

Nevertheless, it is possible to draw conclusions based on the studies and theoretical

backgrounds used There is still a gap between the question of whether loneliness 

leads to an increased suicidal risk.

It is also unclear how the authors of the studies used here have interpreted the 

concept of loneliness, especially as different measuring instruments were used. 

Also, it is unclear how or if

these studies have chosen to separate the concepts of loneliness and isolation 

(Victor and

Sullivan, 2015). Future studies should make a clearer distinction between loneliness 

and isolation

and use instruments with a high validity to measure these constructs. Longitudinal 

studies

are needed to avoid the bias that occurs in cross-sectional studies. A transcultural 

perspective

will also strengthen this research as it cannot be ruled out that the results obtained 



بحث

ویکتور و .) مشخص نیست که چگونه مفهوم تنهایی و انزوا را متمایز کرده اند 
(سالیوان 

ا مطالعات آینده باید تمایز بیشتری بین تنهایی و انزوا قائل شوند و از ابزارهایی ب
.اعتبار باال استفاده کنند 

مطالعات طولی برای جلوگیری از سوء گیری که در مطالعات مقطعی اتفاق می 
.افتد  مورد نیاز است



در این مقاله قسمت بحث بطور جداگانه نوشته نشده ولی در 

قسمت نتیجه گنجانده شده

:نقد بحث
نتایج این مطالعه گفته شده و همچنین یافته های مقاالت دیگر هم که نتایج 

. ولی بحث نشده است که چرا مغایر بوده. همراستا ومغایر داشتند ذکر شده

محدودیت های موجود ذکر شده است

تمام مطالعات مربوط به موضوع در زمینه تحقیقات سالمندشناسی از سالهای 
در این مقاله گنجانده نشده 2018تا 2010

شیوجود دارد که آیا تنهایی که منجر به افزایش ریسک خود کgapهم زهنو

رده اند می شود نویسندگان مطالعات قبلی مفهوم تنهایی را چگونه تفسیر ک
بخصوص که ابزار اندازه گیری آنها متفاوت بوده 



:نقد بحث

:نکات قوت
 آورده شده استنتیجه توضیح مختصری در رابطه با عنوان در ابتدای.

تشابهات و تفاوت با مطالعات دیگر مطرح شده است.

 ها به طور جداگانه و واضح ذکر شده استمحدویت.

توصیه برای مطالعه های بعدی مطرح شده است.
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رفرنسها

سال اخیر می باشد5رفرنسها مربوط به % 70

رفرنس استفاده شده21از 

فرمت رفرنس دهی سبک ونکور می باشد  




