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کمی سازی میزان رعایت شاخص ها

امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

6 عنوان مقاله منعکس کنندۀ محتوا و متغیرهای آن است. 1

له
قا

 م
ن

وا
عن

5 عنوان حاوی کلیدواژه هاست وامکان بازیابی آن وجود دارد. 2

6
در عنوان از اختصارات مبهم و کلمات نامأنوس استفاده نشده. 3

است

6 عنوان مقاله جامع و مانع و گویاست و هیچ ابهامی ندارد. 4

6 از به کاربردن کلمات اضافه در عنوان پرهیز شده است. 5

6 دارای جذابیت برای جذب مخاطب است. 6

6 ذهن قابلیت ماندگاری داردعنوان به صورت فشرده و در. 7

41 جمع امتیازات حاصل از نقد



امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

6 نام نویسندگان بعد از عنوان موضوع ذکر شده است. 1

ن
گا

ند
س

وی
 ن

ئه
را

ا

6 مشخصات نویسندگان بعد از نام آنها آورده شده است. 2

6 مرتبه های علمی و نویسنده مسئول، مشخص شده است. 3

6
ده آدرس و مشخصات نویسنده مسئول برای پاسخگویی ذکر ش. 4

است

24 جمع امتیازات حاصل از نقد

ارش ممکن است مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول در پانویس آورده شود و بر طبق قوانین نگ

(در این مقاله در پانویس آورده شده است)مقاله فصلنامه مزبور، اشکالی نداشته باشد

کمی سازی میزان رعایت شاخص ها





کمی سازی میزان رعایت شاخص ها

امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

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

ده
کی

چ

6 هدف و اهمیت کلی و قلمرو تحقیق مشخص شده است. 2

6 روش تحقیق و گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل نتایج بیان شده است. 3

6 چکیده به صورت کوتاه و خالصه و جامع به ارائه مطالب پرداخته است . 4

6 جامعه و نمونه و روش نمونه گیری بیان شده است. 5

6 چکیده خواننده را برای مطالعه متن مقاله ترغیب میکند. 6

6 و عالئم ویژه، بیان نشده است  فرمول. 7

6 در مورد نتایج تحقیق نپرداخته استپژوهشگر به قضاوت شخصی. 8

48 جمع امتیازات حاصل از نقد



امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

6 د کلید واژه ها ارتباط موضوعی الزم با محتوای مقاله را دارن. 1

ها
ه 

اژ
و
د 

لی
3ک تعداد استاندارد کلید واژه ها رعایت شده است. 2

6
معنایی کلید واژگان بر اساس بیشترین و نزدیک ترین رابطه. 3

با محتوای مقاله انتخاب شده اند

6 از تکرار کلید واژگان، پرهیز شده است. 4

21
کلید واژه ها در این مقاله کمتر از حد )جمع امتیازات حاصل از نقد

(استاندارد است

کمی سازی میزان رعایت شاخص ها 





متن مقدمه

مراقبتاولیهابزارخانوادهاعضایمیاندررسمیغیرمراقبت
ناتوانسالمنداندرصد80تقریبا.استآمریکادرمدتطوالنی

کامالراخودکمکاشخاصاین3/4ومیکنندزندگیموسسهدر
مراقبتتالشازپشتیبانیدر.میکننددریافترسمیغیرمنابعاز

طیرد.استشدهاندیشیدهفراوانیتدبیرهایخانوادگیکنندگان
رویبرکهشدهانجاموسیعمطالعاتازتعدادیگذشتههایدهه

بهتاانددهشطراحی،کهمیکنندتحقیقگوناگوناستراتژیهایتاثیر
وعندومداخالتاین.کنندکمکخانوادگیرسمیغیرمراقبتهای

ندهکنمراقبتتوانمندیبردنباالبرایکههاییبرنامه1:هستند
کنندمدیریتراکنندهمراقبتوبیماروضعیتکهاندشدهطراحی

منابعتهیه2حمایتیهایگروهوروانیآموزشهایبرنامهمانند
هبمربوطکارهایازبخشیازکنندهمراقبتآسودگیبرایکه

موقتمراقبتاشکالازبرخییعنیاندشدهطراحیمراقبت







متن مقاله

مراقبتیتوانایکهاندشدهطراحینمایشیهایبرنامهارزیابیبخشبیشتربرای
ازراوسیعتحقیقچهارهاییافته1990سالدرزاریت.ببردباالراکننده

دونبگرفتنتیجهودادقراربازنگریموردمیجستبهرهنیزروانیآموزشهای
مانزهماناواخراما.بودکمتاثیراتامابودندمهمنتایجکهاینگرفتننظردر

گواهیودادندقرارتحلیلوتجزیهمورددوبارهراهادادههمکارانشوزاریت
موردردقبلیگزارشاتهایافتهاینپرتودر.یافتنددرمانیتاثیریکبرای

درک.بگیردقرارتحلیلوتجزیهمورددوبارهبایدکنندهمراقبتمداخالت
میکندارایهارپیشنهاداینکنندگانمراقبتوسیلهبهسرویسهاازاستفادهچگونگی

مثالبرای.باشندنامناسباستممکنموقیتهاییچنیندرتجربیهایطرحکه
داشتبردررامراقبتزوج541سیاتلمنطقهدرکهنمایشیتحقیقیکدر

هایسرویسبرایشرایطواجدعنوانبهتصادفیطوربهکنندگانشرکت1/3
642شاملکهدیگربزرگنمایشیکدر.شدندانتخابموقتمراقبترایگان
تصادفیطورهبکنندگانشرکتازنیمیفقطبودفیالدلفیامنطقهدرکنندهمراقبت

گویالاین..شدندانتخابموقتمراقبتسرویسهایازکدامهرازاستفادهبرای
.گرفتقرارتوجهمورددیگرانتوسطکلی





متن مقاله

رایبشدانجامهمکارانشوالوتنتوسطکهتحقیقیدر
طتوسخانگیموقتمراقبتازاستفادهمتوسطمثال

تحقیقازقبلسالدرکنترلگروهدرگیرندگانمراقبت
تجربیدرمانپایاندربعدماه12.بودساعت337

نهمیتوسطخانگیموقتمراقبتازاستفادهمتوسط
ساعت412تاکنترلگروهدرگیرندگانمراقبت
نندگانکشرکتکهبودهاینپایانینتیجه.یافتافزایش

مراقبتمقداردراحتماالکنترلهایگروهودردرمان
کمیمقدارکردنداستفادهموقعبهکهاستراحتیاموقت

.داشتندتفاوتهمبا



امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

6 پیوند موضوع مقاله با سابقۀ پژوهشی آن به روشنی ترسیم شده است. 1

ق
قی

ح
 ت

نه
شی

پی

6 پیشینه تحقیق در تدوین گزاره های تحقیق موثر بوده است. 2

6 بیان مسئله و محدود سازی آن موثر بوده استپیشینه تحقیق در. 3

6
ده رعایت ش( مقدمه و نقد تحقیقات قبلی و خالصه )ساختار گزارش پیشینه . 4

است 

6 تا چه اندازه رو یکرد نویسنده در تدوین پیشینۀ پژوهش تحلیلی است؟. 5

6 ود؟تا چه حد خواننده می تواند با منابع مرتبط با موضوع از طریق مقاله آشنا ش.6

6 زمانی مورد بررسی مشخص شده استمحدوده. 7

42 جمع امتیازات حاصل از نقد

کمی سازی میزان رعایت شاخص ها 





متن مقاله

کلیطورهبارزیابیتحقیقدرجایگزینروشنیستممکنتجربیکنترلوقتی
کهشودمیثابتمتغیریدربردارندهخودکهمیشودمدلیکتحلیلوتجزیهشامل
رانترلککارباشنددرمانتاثیراتارزیابیجهتدربایدکهنادرستعواملبرای
استفادهباسیاتلدرموقتمراقبتتحقیقازایدادهبعدیتحقیقدر.میدهندانجام

سوالیهکگرفتقرارتحلیلوتجزیهمورددوباره(کواریانس)کمکیمدلیکاز
عدیبکاربرتاثیریموقتمراقبتازاستفادهآیاکهمیدادقرارخطابموردرا

هدفمیکردنداشارههمکارانشوالوتنکهطورهمان.نهیاداردسالمندانخانه
هدفهمراهمعموالانسانیمبنایازجدایموقتاستراحتیاموقتمراقبتاز

هزینهلهوسیبدانکه.میباشدسالمندانیخانهپذیرشانداختنتاخیربهیبرنامه
ایدهعمتاثیرهیچاصلیتحلیلتجزیهدر.میابدکاهشمراقبتاقتصادیهای
جربیتمدلازکهنشدپیداسالمندانخانهکاردرموقتمراقبتازاستفادهبرای
مدلازادهاستفبادادهاینیدوبارهتحلیلوتجزیهدر.باشدکردهاستفادهسنتی
دادهافزایشارموقتمراقبتازاستفادهکهایفرضیه،ثابتکمکیمتغیرباقبلی

مورددوبارهکهاستهمراهسالمندانیخانهدرکارازکمتریاحتمالیکبا،
.استگرفتهقرارآزمایش



امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

6 مسئله اصلی مقاله به روشنی بیان شده است. 1

له
سئ

 م
ن

یا
ب

6 و ضرورت انجام تحقیق بیان شده استاهمیت. 2

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

6 استسوابق پژوهشی استفاده شده با موضوع در ارتباط مستقیم. 4

6 داهمیت مسئله در حدی هست که نیاز به ارائه مقاله مستقل باش. 5

6 الزم لحاظ شده استدر بیان مسئله روانی و صراحت. 6

6 حدود و ابعاد و جوانب مسئله به روشنی بیان شده است. 7

48 جمع امتیازات حاصل از نقد

کمی سازی میزان رعایت شاخص ها 





مشخص کردن یک مدل

یجارتحقیقدراصولیمنطقیمدلیککردنمشخص

رینبیشتعنوانبهکهاستکمکیمتغیرآنانتخاب،

ارکبهسالمندانخانهدرکاربرایمحتملتوضیحات

بدنامیجبمومیتوانندنشوندکنترلاگرومیشوندگرفته

.شودموقتاستفادهدرسالمندانخانهدرکارعلت





مشخص کردن یک مدل

نتریعمدهرفتاریمدلسرویسازاستفادهکهآنجاییاز

میاندرسالمتیمدلسرویسازاستفادهتئوریکمدل

انتخابدرعمومیراهنماییکعنوانبهاستسالمندان

یرفتارمدلمیگرفتقراراستفادهموردکمکیمتغیر

ودنبمستعدوتوانمندی،نیازعوامل،سرویسازاستفاده

سسرویازاستفادهاولیههایکنندهتعیینعنوانبهرا

هبکهشدنبیمارمیزانتوسطنیازعامل.میکندمشخص

ردمیگیقرارارزیابیموردمیشودگزارشخانوادهوسیله

آوردنوجودبهعنوانبهاستعدادیابودنمستعدعوامل.

.میشوددیدهخانوادهاعضایاستفادهبرایتمایلیک





فاکتورهای مورد نیاز

کررمطوربهکهسالمندانازبخشیرویگوناگوننیازهایبیان
کهضعیفعملکردیسطحشاملبودندسالمندانهایخانهدر

دگیزندرفعالیتبامشکالتی.استشدهآنهااستقاللعدمموجب
دانسالمنعملکردیسطححاضرآنالیزدر.ذهنیتخریبوروزانه

یماریبووابستگیسطح:بودشدهدادهنشانفاکتوردووسیلهبه
دهندگانکمکازبخشیرویبررسی.مغزیتخریبوآلزایمر

مثالبرای.استدادهنشانراسالمندانهایخانهبهداشتننیاز
هنیذباریااسترسباالیسطحکهاستدادهنشانمطالعهچندین

یامکانبرایهستندمنظوریتادواینازیکهر،باالدرونیو
سهموسجهتدر)کردنبستریبیمارستانجهتدرواقعیریسک
یلهوسبهبوددادهنشاندهندگانکمکازبرخیروینیاز.(ساختن

مانزوذهنیباردهندگان،کمکسالمتیخودارزیابی:متغیرسه
یبراگذشتهماهیکدرمیکنندمصرفدهندگانکمککهکلی

.سالمندانبهمساعدت





فاکتورهای مورد نیاز

کهدادنشانقبلیمطالعاتهاییافته:ساختناتوانفاکتورهای
بایسسروازکنندهپیشگوییقدرتمخصوصتواناییمشخصات

عدمیلهوسبهپیچیدهارتباطبا،نیستندرفتاریمدلازاستفاده
مطالعهچندین.ساختنملقبودادنحقهایبرنامهازفراگیری
کاریابیودرآمدبینرامثبتیارتباطاستکردهگزارش

خانهدرکارودرامدبینرامنفیارتباطدیگریمطالعات.را
کهمیشوندیافتمطالعاتیهنوزاما.استدادهنشانسالمندان
درامدبیندرستیوکاملارتباطاگرچه.نمیدهندنشانراارتباطی

دلیلیهکردپیدامیتوانزحمتبههمچنان،اماداردوجودکارو
رحاضمدلدرکمکیمتغیرعنوانبهدرامدکهراکنندهمتقاعد

هعمدواساسیهماهنگیکهانجاییاز.میباشدخانهدرپرستاری
اهزوجبرای)داردوجودسالمندوکنندهمراقبتودرامدبینای

.بودشاملمدلدرسالمندفقطدرامد(استطورهمینعموما







فاکتورهای مورد نیاز

نوانعبههمچنینکنندهمستعدویژگیچهار:کنندهمستعدعوامل
دسالمنباکنندهمراقبتارتباط:1شدندواردمدلبهکمکیمتغیر

اشوظیفهازکنندهمراقبتیشدهبیاناحساس:3سالمندسن:2
نوعازکنندهمراقبتنظراظهار:4سالمندازنگهداریبرای

.سالمندبرخورد

طولردبیشتریمراقبتهستندکنندهمراقبتهمباکههاییزوج
املعتنهاییبهکردنزندگیاگرچه.دهندارائهمیتوانندزمانمدت
همطهرابمتغیربابسیارکردنزندگی،استموسسهبرایخطر

انددهکرزندگیوابستهسالمندباجهازوهمهکهآنجاییاز.بودسو
استهشددادهنشان.میشدشاملمدلدررابطهمتغیرفقطبنابراین

وپروچنو.استکاردرمهمیخطرعاملسالمندسنکه
ارتباطتکیفیبیناندکردهگزارشرامنفیارتباطیکهمکارانش

.سالمندسازماندهیبرایخواستهو



....ادامه

ی مقداری کنترل برای کیفیت رابطه مراقبت به نظر معقول م
ننده احساس بیان شده ی مراقبت ک: دو متغیر مورد استفاده بود.آمد

.از وظیفه اش برای مراقبت از سالمند و میزان رضایت سالمند

ادرق،نیازعواملعالوهبه:دیگرحمایتیسرویسهایازاستفاده
حمایتیسرویسهایازسالمندچه،کنندهمستعدعواملوبودن

قرارکنترلموردبررسییامطالعهشروعنکند،یاکنداستفاده
دیعاسرویسهای:گرفتقرارآزمایشموردسرویسسه.گرفت

وخانگیسالمت،سرویسهای(فرساطاقتوسختیا)روزمرهو
طوربهسرویسهااینازکدامهر.بزرگساالنازروزانهمراقبت

به.میکنندخدمتموقتمراقبتازشکلیعنوانبهدرکیقابل
یدورهطیدربالقوهطوربهمیتوانندسرویسهااینهمهعالوه
شیآزمایموقتمراقبتبرنامهدرآنهااثراتویابندادامهتحقیق
.میشوندبدنام



امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

0 پرسش های پژوهش به روشنی در مقاله ذکر شده اند. 1

ل
وا

س
و 

ه 
ضی

فر

0 پرسش ها به صورت جهت دار بیان نشده اند.2

6 فرضیه ها روشن، بدون ابهام و آزمون پذیرند. 3

6 اند رابطه بین متغیرها در فرضیه ها به صورت جهت دار بیان شده.4

6 تحقیق در نتیجه داده شده استپاسخ پرسش های . 5

6 گیری فرضیه ها ابطال یا اثبات نشده انددر نتیجه. 6

0 م شده اندفرضیه ها براساس شیوه های صحیح فرضیه نویسی تنظی. 7

0 ه اندها و فرضیه ها بر اساس پیشینه تحقیق تدوین شدپرسش. 8

0 و فرضیه بعد از بررسی پیشینه آورده شده اندسوال. 9

18 جمع امتیازات حاصل از نقد

کمی سازی میزان رعایت شاخص ها 



کمی سازی میزان رعایت شاخص ها 

امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

6 هدف مقاله به روشنی توصیف و تبیین شده است. 1

ف
دا

ه
ا

6 هدف مقاله متناسب با بیان مسئله تدوین شده است. 2

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

اصلی بیابد

6
در پایان مقاله نویسنده به اهدافی که در مقدمه آمده، . 4

رسیده است

24 جمع امتیازات حاصل از نقد









روشها
طراحی تحقیق و نمونه ی تحقیق

مایتی ارزیابی اولیه و اصلی یک طرح تجربی را برای تعیین تاثیرات پنج نوع از برنامه های ح
سرویسهای 4همکاری خانواده 3گروه های حمایتی 2سمینارهای آموزشی 1:خانواده به کار گرفت

ترکیبی از همه سرویسها5مراقبت موقت 

گیزندفعالیتهایدرمحدودیتدوحداقلکهسالمندیکازمرکببودندجفت541کنندگانشرکت
درهاخانواده.میکندعملکنندهمراقبتعنوانبهکهخانوادهعضوویک(ADLS)داشتروزمره

ازراسالمتیسرویسهاییااجتماعیسرویسهایدانشوبودندکنندهخودمراجعهپژوهشاین
واشنگتندروباشدموسسهدربایدبیمارشخص.بودندآوردهدستبهداستانهاوایرسانهتبلیغات
المندسشخصاز(ساعتیکفاصلهدر)ساعتیکطیدربایدخانوادگیکنندهمراقبتباشدو

ازموجدو.رلکنتگروهیکیاگروهپنجازیکیبرایمیشدندانتخابتصادفیطوربهجفتهر.بود
یکشمارهزماندر.گرفتندقرارجاریتحقیقدرجداگانهطوربهکهشدجمعماههدوازدههاداده
میکردندزندگیهنوزسالمند126بعدماهدوازدهدوشمارهزماندر.بودنداجتماعدرسالمندانتمام

متغیر،شدندسازمادهیدرصد(24)سالمند30ایناز.بودنددسترسدرتحلیلوتجزیهبرایو
قرارسازماندهیموردسالهیکدرمانیدورهیکپایانتاسالمندنداشتیاداشتوجوداولیهنتیجه
اجتماعردهنوزکهآنهاییباشدهسازماندهینمونهکهآمدوجودبهجانبهدونتیجهمتغیریک.گرفت

.باشندتضاددرهستنددوشمارهزماندر



روشها

بهسالهیکدرمانزمانطیدرشدندسازماندهیاشخاصکهزمانیطول

ازشیبخبهجاریتحقیقدرآنالیزها.شدندارزیابیثانویهنتیجهعنوان

رارقدسترسدرراموقتمراقبتسرویسهایکهآنهاییبرایکلینمونه

تصادفیطوربهنفر181گیرتدهمراقبتجفت541از.میشدمحدوددادند

دواجشدنبستریبرایکهشدندانتخابدرمانحالتدوازیکیبرای

هایآنالیزبرایاولیهنمونهعنوانبهگیرندهمراقبت181این.شدندشرایط

کناردلیلدوبهکنترلهایگروهدرکنندگانشرکت.میکردندعملجاری

موقتتمراقبازاستفادهبرایموثقیاطالعاتهیچاینکهاولشدندگذاشته

یافته.ودنبدسترسدردرماندورهطیدرجفتهااینتوسطبیرونیمنابعاز

اینکهفرضبرکهمیدهدنشانوضوحبهشدندگزارشالتنتوسطکههایی

منطقیغیراحتماالنمیکردنداستفادهدیگرمنابعمراقبتازهاخانوادهاین

ایاعضتوسطتجربیمراقبتازاستفادهکهآنجاییازاینکهدوم.است

صفرایدبنیزنتیجهودرمانهمکاری،بود(صفر)ثابتیککنترلگروه

بههاآنشدنشامل،میشدگزارشکنترلگروهبدونهایافتهاگرچه.باشد

.نمیدادتغییرراهایافتهمحققطور



کمی سازی میزان رعایت شاخص ها

امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

6 آیا روش تحقیق به روشنی تبیین و توصیف شده است؟. 1
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ط
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ح
6ت آیا دالیل انتخاب روش مورد استفاده ذکر شده است؟. 2

6 ت؟آیا تناسب کارآیی روش مورد استفاده با اهداف پژوهش ذکر شده اس. 3

6 آیا دالیل عدم انتخاب سایر روشهای مشابه ذکر شده است؟. 4

6
آیا ابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها به روشنی معرفی شده . 5

اند؟

6 ؟آیا مزایا و معایب ابزار بکارگرفته شده به دقت تشریح شده است. 6

6 ؟آیا نمونه هایی از کاربرد این ابزار در سایر پژوهش ها ذکر شده است. 7

6 متغیر های مورد استفاده در تحقیق تعریف شده اند؟آیا. 8

48 جمع امتیازات حاصل از نقد





استفاده مراقبت موقت

الهسیکیدورهیکدرموقتمراقبت.بودمراقبتازاستفادهمقداراولیهمطلقمتغیر

اینازکدامهربودندقادرخانوادهاعضای.بوددسترسدردوویکشمارهزمانبین

ازروزانهمراقبت2کوتاهخانگیپرستارییک1:کنندانتخابرامراقبتنوعچهار

زابیشبرایخانوادههر.میکندویزیتکهپرستاری4خانهدرسالمتیکمک3بزرگسال

سرویسمبناییکبرمبالغکهبودندشرایطواجدموقتماقبترایگانسرویسدالر882

موجبراایموسسهمکانیکدرموقتمراقبتروز14ومیشدندپرداخترایگان

فاصلهیاویزیتهاتعداد1بوددسترسدرموقتمراقبتازاستفادهازارزیابیدو.میشدند

طیخانوادهشدهاستفادهموقتمراقبتکلیدالرهزینه2وموقتمراقبتازاستفادههای

نوعبینعمدهتفاوتهایارائهبا.بود0680مقادیردواینبینارتباط.درماندوره

ابلمقدربزرگسالیمراقبتمثالطوربه)آنمدتطولوشکلیعنیمراقبتسرویس

راولیمعقاستفادهمیزان،موقتمراقبتازاستفادهازهانمونهتعداد.(خانگیپرستاری

واجدهایخانوادهتوسطشدهاستفادهسرویسهایدالرکلیمیزانبنابراین.نمیدهدتشکیل

ایناما.شداستفادهدرمانمتغیردادننشانبرایسالهیکدورهیکطیدرشرایط

مینوجودبهراهایافتهدرمفهومیتفاوتیکاستراحتمتغیرازمتفاوتتصورات

.آورد



سنجش یا اندازه گیری متغیر

تاندگرفتشکلبودندممکنکهجاییهرمرکبمتغیرهای
ازوداردنگهراقبولیمتغیرقابلبهموضوعمقیاسیک

هکجایی.کندجلوگیریتجربییاعلمیغیرفراوانی
اولفردیمتغیرهایمیافتندتفاوتعمدهطوربهمتغیرها

جودوبهبرایکنندیکیراواریانستامیشدنداستاندارد
طرحواصلیمتغیرهای.مرکبشاخصیافهرستآوردن

متغیریک.استشدهدادهنشانیکجدولدرآنهاکدیهای
کهروزمرهزندگیفعالیتهای1:نشانگرچهارازبودمرکب
یارزیابمیزانومیشودارزیابیگیرندهمراقبتتوسط
ازشدهگرفتهکمکمیزان3فیزیکیتخریب2سالمند

دیگرانازاستقاللمیزان4دیگران



سنجش یا اندازه گیری متغیر

داخلیدنبوموثق.میشدفراهمکنندهمراقبتتوسطارزیابیبیمارسالمندانبرای
بیماریوجود.بود081میکردارزیابیراسالمنداستقاللکهمرکبشاخص
آنباکهنشانگرمتغیرازاستفادهبامیگرفتقرارارزیابیموردآلزایمر

بودندفتهگرقرارتشخیصموردیابودندمشکوکآلزایمربیماریبهکهاشخاصی
رزیابیاموردروشسهباگیرندهمراقبتبخشدرنیاز.بودتضادمورددیگرانبا

کلیدارمقوذهنی،بارمیشودارزیابیشخصتوسطکهکلیسالمتی.گرفتقرار
خودعمومیسالمتی.میشدگذشتهماهدرسالمندبهکمکموجبکهزمانی

بار.شدبیارزیاواحدجهانینشانگریکازاستفادهباگیرندهمراقبتشدهارزیابی
ذشتهگماهدرگیرندهمراقبتکهزمانیکلیمقدارشد،محاسبهآیتمچهارباذهنی
دهوع،ونقلحملشاملگرفتقرارارزیابیموردفضاچهاردرمیگرفتکمک
بادهگیرنکمکارتباطکیفیت.مالیمسایلوشخصیهایمراقبت،غذاییهای

کمکیاشدهاظهاراحساس:1.گرفتقرارارزیابیموردمتغیریکازاستفاده
دهندهکمکیشدهگزارشمیزان:2سالمندازنگهداریبرایاشوظیفهازدهنده

سالمندرضایتاز



سنجش یا اندازه گیری متغیر
داردآیتمششدومیمقدار،081درستیباآیتمدوازشدهترکیباولیهسنجشیامیزان

ادهاستفمیزانسنجشبرایآمدوجودبهمرکبمتغیریک.است089آندرستیمیزانو

سهایسرویتعدادیکیآمدوجودبهمقداردوازترکیباین.دیگرحمایتیسرویسهایاز

تافرصازمیتوانستمتغیراین.روزانهمراقبتیاخانگیسالمتسرویسهایومتفاوت

رفتهگقراراستفادهموردسرویسیکآندرکهگذشتهماهروزهایتعداددومی.باشدسه

083آیتمیدوترکیباینصحت.شدندجمعهمبادیگرسرویسسهتماممقابل،دربود

ستثناادو.بوددرصدچندفقطتاصفرازعموماگمشدهیدادهمقداریدامنهیانسبت.بود

دلیل.بود%9و%12نسبیطوربه)سالمنددرآمدوآلزایمربیماریوجود:داشتوجود

ازسیاریب.(نمیدانم)بودپاسخآلزایمراینبیماریآیتمدررفتهدستازیدادهبرایاولیه

آلزایمراریبیمباهایخانوادهکهانجاییاز.چیستآلزایمربیمارینمیدانستندپاسخگویان

ودوجبهآلزایمربیماریمورددربخشیدومتغیریکبدانندآنمورددرداشتاحتمال

بهنمیدانمونهوبودشدهکدگذارییکصورتبهمحتملهایپاسخآندرکهآمد

.بودشدهکدگذاریصفرصورت



سنجش یا اندازه گیری متغیر

انگینمیجایگزینروندیکماندهباقیمتغیرهایتمامبرای
.گرفتقراراستفادهمورد

ارزیابیبرایآنالیزهایمجموعهاولیندر:هادادهآنالیز
کاردردیگرهایکواریتهوموقتاستفادهمقداراثرات

.گرفتقراراستفادهموردخانهدرپرستاری

دهیکیمرحلهدر:شدندواردمرحلهسهدرمتغیرها
یریمتغ.شدندمدلواردآماریهایکنترلعنوانبهکواریته

بهدادمیانعکاسرادیگرحمایتیسرویسهایازاستفادهکه
ازهاستفادبهنسبتراآناثرتاشدوارددوممرحلهعنوان

ازاستفادهمقدار.دهدقرارآزمایشموردموقتمراقبت
.شدواردسوممرحلهدرموقتمراقبت











امتیاز
ویژگی های مورد ارزیابی

صر
عن

0-6

6 آیا نتایج و یافته های پژوهش به روشنی توصیف و تبیین شده اند؟. 1
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یا

6
آیا نمودارها و جدول های ارائه شده در بخش نتایج گویا و روشن . 2

هستند؟

6 ت؟آیا یافته های مقاله متناسب با پرسش ها و فرضیه های مقاله اس. 3

6 ؟کندآیا یافته های مقاله هدف های اولیۀ مقاله را تأمین می. 4

6
اده شده آیا پس از توصیف نتایج سهم کافی به تحلیل آنها اختصاص د. 5

است؟ 

30 جمع امتیازات حاصل از نقد

کمی سازی میزان رعایت شاخص ها




