








نقد عنوان
:رابطه بین سالمت روان و سطح تحصیالت در افراد مسن

فراغتبا تاکید بر اوقات 

:نقاط قوت
ا       منعکس کننده محتوی ومتغیره•

، گویاست جامع•

جذابیتدارای •

دارددر ذهن قابلیت ماندگاری •

از بههک کههار بههردن کلاههاد ا هها ک در •

عنوان پرهیز شده است





اننقد نویسندگ

:نقاط قوت
نام نویسندگان بعد از عنوان آمده است.
 آدرس و مشخصااات نویساانده مسااتو    اات

.شده استپاسخگویی ذکر 

:نقاط ضعف
ده مرتبه علمی هریک از نویسندگان قیاد نشا•

.است
مشخصات نویسندگان بعاد از ناام آن اا آورده•

.نشده است



Abstract



امتیاز

ویژگی های مورد ارزیابی

ر
ص

عن

0-6

6 چکیده تصویر روشنی از محتوای مقالک را ترسیم میکند. 1

ده
کی

چ

6 هدف و اهایت کلی و قلارو تحقیق مشخص شده است. 2

5 نتایج بیان شده استتجزیک و تحلیل روش تحقیق و گردآوری داده ها و . 3

6 چکیده بک صورد کوتاه و خالصک و جامع بک ارائک مطالب پرداختک است . 4

6 جامعک و ناونک و روش ناونک گیری بیان شده است. 5

6 چکیده خواننده را برای مطالعک متن مقالک ترغیب میکند. 6

6  رمول و عالئم ویژه، بیان نشده است  . 7

6 پژوهشگر بک قضاود شخصی در مورد نتایج تحقیق نپرداختک است. 8

47 جاع امتیازاد حاصل از نقد



نقد چکیده

:نقاط قوت
.چکیده تصویرروشنی از محتوای مقاله را ترسیم می کند•
.هدف و اهمیت کلی تحقیق مشخص شده است•
.روش گردآوری داده ها مشخص شده است•
.چکیده بصورت خالصه است و خواننده را ترغیب به خواندن مقاله می کند•
.فرمو  و عالیم ویژه نوشته نشده است•
.شخصی نکرده استپژوهشگرقضاوت •
.طو  چکیده از لحاظ تعداد کلمات به کاربرده شده مناسب می باشد•

:نقاط ضعف
.و تحلیل نتایج مشخص نمی باشدتجزیه روش •



امتیا
ز ویژگی های مورد ارزیابی

ر
ص

عن

0-6

6
کلید واژه ها ارتباط مو وعی الزم با محتوای مقالک را . 1

. دارند

ها
ه 
اژ
 و
د
لی
6ک .تعداد استاندارد کلید واژه ها رعایت شده است. 2

6
کلید واژگان بر اساس بیشترین و نزدیک ترین رابطک . 3

.معنایی با محتوای مقالک انتخاب شده اند

6 .از تکرار کلید واژگان، پرهیز شده است. 4

24 جاع امتیازاد حاصل از نقد



کلید واژه ها

:                                                  نقاط قوت
ارتباط موضوعی و معنایی با محتوای مقاله دارد•

از تکرار کلیدواژه ها پرهیز شده است•

استاداردتعداد رعایت •

پوشش تمام متغیرهای مورد بررسی در عنوان•



:بیان مسئله



:بیان مسئله





:نقد بیان مسئلک
امتیاز

ویژگی های مورد ارزیابی

ر
ص

عن

0-6

6 .مسئلک اصلی مقالک بک روشنی بیان شده است. 1

ک
ئل
س

م
ن 

یا
ب

6 . رورد انجام تحقیق بیان شده استو اهایت. 2

3 .اهداف آن از نظر کاربردی و بنیادی بیان شده است. 3

6
سوابق پژوهشی استفاده شده با مو وع در ارتباط . 4

.مستقیم است

6
اهایت مسئلک در حدی هست کک نیاز بک ارائک مقالک . 5

.مستقل باشد

6 .حدود و ابعاد و جوانب مسئلک بک روشنی بیان شده است. 6

27 جاع امتیازاد حاصل از نقد



:اهداف



:اهداف

قاش بر سالمت روان افراد مسا  و نتأثیر آموزش مطالعه حاضر با هدف بررسی 

.میانجی نگرش اوقات فراغت در ای  رابطه انجام شده است

و ته افاراد بازنشسامطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش بر ساالمت روان 

.نقش میانجی نگرش اوقات فراغت در ای  رابطه انجام شده است



:نقد اهداف

امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

ر
ص

عن

0-6

6 .هدف مقالک بک روشنی توصیف و تبیین شده است. 1

ف
دا
ه
6ا .هدف مقالک متناسب با بیان مسئلک تدوین شده است. 2

6
خواننده بدون دشواری می تواند هدف مقالک را در متن . 3

.اصلی بیابد

18 جاع امتیازاد حاصل از نقد



Methods
خاب می ، بنابرای  احتماالً هر یک از اعضای گروه به همان اندازه انتنمونه به صورت تصادفی ساده بود 

(.Gravetter and Forzano ،2015)شوند 
یت ، ای  مطالعه اصو  اخالقی تحقیق در مورد انسان را که در بیانیه هلسینکی در رابطه با رضا

سسات موتابلوهای راهنمای کلیه . محرمانه بودن و رویه های اطالعاتی تاسیس شده است ، دنبا  کرد
خ دادن شرکت کنندگان قبل از رضایت خود برای پاس. ، پرسشنامه و مجموعه داده ها را تأیید کردند

  همچنی  به آن ا اطالع داده شد که ای. کردنددریافت به پرسشنامه ، اطالعاتی را ع به محققان 
.  گزینه را دارند که هر وقت بخواهند بدون هیچ توضیحی مطالعه را رها کنند

.شدندمحرمانه و ناشناس پردازش صورت ها به داده 
و ه به هر پرسشنامه شامل دستورالعمل های استاندارد بود و از شرکت کنندگان خواسته می شد با ت

ه پاسخ ای روش  بود ک. گزینه ای که احساس می کنند بیشتری  پاسخ را به آن ا بدهند ، پاسخ دهند
، از آن ا خواسته شد که پرسشنامه را پس سواالت پس از تکمیل مجموعه . و ود داردغلطی 
.کشیددقیقه طو  25به طور متوسط تکمیل پرسشنامه .دهند





:تشکیل شده بودازچند بخش پرسشنامه 
و مقیاس نگرش اوقات MHI-MentalHealthIealth امعه شناختی ، مقیاس سواالت 
.فراغت 

تگاهاقام معیت شناختی شامل س  ،  نسیت ، سطح تحصیالت ، رابطه ، مذهب ، متغیرهای 

افراددر مورد عملکرد اوقات فراغت سواالتی از وضعیت سالمتی و برداشت خود 

انالیز
ا از از یک تحقیق کمی به  ای تحلیل کیفی استفاده شد ، زیرا هدف آن گزارش دادن داده ه

د  طریق تجزیه و تحلیل آماری از حقایق گزارش شده در مورد نقش نگرش اوقات فراغت در م
نسخه ، (SPSS)داده ها با استفاده از نرم افزار بسته آماری علوم ا تماعی . های میانجیگری بود

ابزاری محاسباتی ، PROCESSمد  های میانجیگری از طریق . مورد ارزیابی قرار گرفتند24
.ندشدبرای تجزیه و تحلیل و تعدیل واسطه مبتنی بر تجزیه و تحلیل مسیر ، آزمایش 

گی بی  شناسایی متغیرهای احتمالی که باید به مد  واسطه گری معرفی شوند ، همبستبرای 
.دشو واسطه و متغیرهای وابسته نیز محاسبه ( س  و  نسیت) معیتی -متغیرهای  امعه



:  تجزیه و تحلیل داده ها

(R Pearsonآزمون آماری )از آزمون های پارامتریک برای بررسی رابطک بین متغیرها استفاده شد 

شداز دستورالعال ها برای توصیف و تفسیر اندازه اثراد هابستگی استفاده 

.استفاده شدغیرمستقیم ، از روش راه انداز بود استرپ تأثیراد 

کهک نتهایج نشهان داد. اوقاد  راغت واسطک ارتباط بین آموزش و بهزیسهتی روانشهناختی بهودنگرش 

تأثیر غیرمستقیم معنی دار بود



نقد روش کار
امتیا

ز ویژگی های مورد ارزیابی

0-6

6 آیا روش تحقیق بک روشنی تبیین و توصیف شده است؟. 1

6
ناونک و روش تعیین تعداد ناونک ذکر شده است؟تعداد. 2

3 آیا معیارهای ورود و خروج ذکر شده است؟. 3

6 روش ناونک گیری تو یح داده شده است؟. 4

6 آیا ابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها بک روشنی معر ی . 5
شده اند؟

3 آیا مزایا و معایب ابزار بکارگر تک شده بک دقت تشریح شده است؟. 6

3
آیا ناونک هایی از کاربرد این ابزار در سایر پژوهش ها ذکر شده . 7

است؟

6 داده ها بیان شده است؟آیا روش جاع آوری. 8

6 اخالقی رعایت شد ه و کد اخالق بیان شده است؟نکاد. 9

6
شده است؟روشهای آنالیزی مورد استفاده ذکر. 8



Results
ی مثبت نتایج شواهدی را نشان می دهد که یک نگرش اوقات فراغت مثبت با ب زیستی روانشناخت

تأیید کرد که سالمتی ذهنی ، در زندگی بعدی ، ( 2006)المپین  و همکاران  .استبیشتری مرتبط 
.با فعالیت ای اوقات فراغت مرتبط است ، همانطور که نتایج ما نشان داد



ز نظر یافته های اصلی مطالعه حاضر ای  است که افراد مس  با سطح تحصیالت باالتر ، ا•
نتیجه روانشناختی ب تر و نگرش اوقات فراغت مثبت تری نشان می دهند ، احتماالً به عنوان

.تأثیر غیرمستقیم بر متغیر او 

  نگرش ای  نتیجه مطابق با نتایج یافت شده توسط آن ا نشان داد که رابطه معناداری بی•
.  اوقات فراغت و مدیریت سالمت روان و ود دارد

ت با های اوقات فراغمثبت که  در فعالیت می دهد نگرش نشان بر ای  ، یافته های ما عالوه •
گرش هنگامی که مشخص شد ن. سالمتی ب تر در سنی  باالتر تطبیق دارد ، مغایرت دارد

ک می مثبت نسبت به فعالیت ای اوقات فراغت به کاهش خطر بیماری ای ب داشت روان کم
.کند ، نتایج با نتیجه گیری سایر مطالعات سازگار است



امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

ر
ص

عن

0-6

6
آیا نتایج و یا تک های پژوهش بک روشنی توصیف و . 1

تبیین شده اند؟

ج
ای
نت
و 
ا 
ه
ک 

 ت
6یا

آیا ناودارها و جدول های ارائک شده در بخش . 2
نتایج گویا و روشن هستند؟

6 آیا یا تک های مقالک متناسب با اهداف است؟. 3

4 ؟آیا مشخصاد ناونک مورد مطالعک بک روشنی بیان شده است. 4

جاع امتیازاد حاصل از نقد




