
نقد مقاله
دکترمحمدی:استاد مربوطه

ولی اله معروف خانی،رامین فاتحی:تهیه کننده گان



عنوان مقاله

 مطالعه تطبیقی سیاس تهای مربوط به 
سالمندان و

 مراقب تهای خانگی

 در نظام های رفاهی انگلستان و هلند



نقد عنوان

بله. 1...................................6

کلیدواژه هابدرستی بکاربرده . 2

3خیر.......شده اند

استفاده شده. 3....................5

خیر. 4...................................4

بله. 5...................................6

تاحدودی. 6............................5

تقریبا. 7............................6

1 . عنوان مقاله منعکس کنندۀ
محتوا و متغیرهای آن است

2 . عنوان حاوی کلیدواژه هاست
وامکان بازیابی آن وجود دارد

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

است
4 . عنوان مقاله جامع و مانع و

گویاست و هیچ ابهامی ندارد
5 .ر از به کاربردن کلمات اضافه د

عنوان پرهیز شده است
6 . دارای جذابیت برای جذب

مخاطب است
7 . عنوان به صورت فشرده و در

ذهن قابلیت ماندگاری دارد 



نام نویسندگان

 دکتر سید احمد حسینی

 عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 حمیده شیر محمدی

 ماندانا مهران فر



نقدنویسندگان

بله. 1...........................4

تاحدود. 2.......................3

تاحدودی. 3....................4

خیر. 4........................0

1 .از نام نویسندگان بعد
عنوان موضوع ذکر شده 

است
2 . مشخصات

ها نویسندگان بعد از نام آن
آورده شده است

3 . مرتبه های علمی و
نویسنده مسئول، 

مشخص شده است
4 . آدرس و مشخصات

نویسنده مسئول برای 
پاسخگویی ذکر شده 

است



چکیده مقاله

چکیده
خدمات خانگی یکی از بح ثهایی است که در پی بروز مشکالت مالی برای دول تهای 

رفاهی در دو
ده هي آخر قرن گذشته و تعدی لهایی که برای غلبه بر این مشکالت صورت گرفت 

این. هاند، بروز کرد
کشورها با تناقض پیچیده ای میان سالخوردگی جمعیت، وابستگی روزافزون 

سالمندان به دولت و بخش خصوصی برای تأمین نیازهای خویش و همچنین فشار 
بر دولت های رفاه که موجب عق بنشینی آ نهااز سیاس تهای حمایت اجتماعی 

حال این پرسش مطرح است که نظا مهای . سابق شده بود، روبرو بودند
سیاستگذاری اجتماعی از چه راه هایی قصد دارند به نیازهای مراقبتی سالمندان 

وابسته پاسخ دهند؟
آن ها چه روندهایی را برای کاهش فشار بر نظام مراقبت های عمومی درپیش 

خواهند گرفت و از چه
راهبردهایی برای پیوند میان نظا مهای رسمی و غیر رسمی مراقبت از سالمندان 

استفاده خواهند کرد؟
)  انگلستان، هلند(نوشت هي حاضر به معرفی سیاس تهای برخی از دول تهای غربی

در مسیر انتقال
.مسئولیت مراقبت های سالمندان از بخش رسمی به غیررسمی، م یپردازد

.



نقد چکیده

بله. 1...................................6

بله. 2...................................6

خیر. 3...................................0

بله. 4...................................6

خیر. 5................................6

بله. 6...................................6

بیان. 4.......................نشده7

بله. 8....................................6

1 . چکیده تصویر روشنی از
محتوای مقاله را ترسیم میکند

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

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

شده است
4 . چکیده به صورت کوتاه و

خالصه و جامع به ارائه مطالب 
پرداخته است 

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

6 . چکیده خواننده را برای
دمطالعه متن مقاله ترغیب میکن

7 . فرمول و عالئم ویژه، بیان
نشده است  

8 . پژوهشگر به قضاوت
شخصی در مورد نتایج تحقیق 

نپرداخته است



کلید واژه ها

سیاستگذاری اجتماعی، خدمات : واژهای کلیدی
مراقبت خانگی، ارائه ي مراقب تهای 

بهداشتی، روند

در حال تغییر الگوهای سنتی از مراقبت



واژه هانقد کلید 

......................تاحدودی. 1

..........6

خیر. ..............مورداست24
..3

تقریبا. 3...........................
..4

بله. 4..............................
..6

1 . کلید واژه ها ارتباط
موضوعی الزم با محتوای 

مقاله را دارند 
2 .د تعداد استاندارد کلی

واژه ها رعایت شده است
3 .کلید واژگان بر اساس

ن بیشترین و نزدیک تری
رابطه معنایی با محتوای

مقاله انتخاب شده اند
4 .از تکرار کلید واژگان ،

پرهیز شده است



له ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ بیان مسِ

مقدمه

خدمات مراقبتی به سالمندان، از گذشته های دور تا چند دهه ي

گذشته، تنها از وظایف خانواده و بستگان این افراد به شمار می آمد و

تنها تعداد بسیار اندکی از آن ها در مراکز خاص نگهداری سالمندان

ردند؛ اما حتی در زمان های دورتر از آنجا که حیاتزندگی میک

رد، سالمندان به نفع حفظ زندگی دیگرانیک جامعه اقتضا میک

قربانی می شدند؛ به عنوان مثال در میان عشایر ایران تا سده ي

در اتاقک  . پیش رایج بود که افراد سالمندی را که دیگر قادر به کوچ نبودند،

ردندهای کوچکی با آب و غذا رها و مبادرت به کوچ میک



نقد بیان مسئله

بله. 1...................................6

بله. 2...................................6

خیر. 3..................................4

بله. 4..................................6

خیر. 5.................................0

تاحدودی. 6...........................4

بله. 7..................................6

1 . مسئله اصلی مقاله به
روشنی بیان شده است

2 . اهمیت و ضرورت انجام
تحقیق بیان شده است

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

4 . سوابق پژوهشی
استفاده شده با موضوع در 

ارتباط مستقیم است
5 . اهمیت مسئله در حدی

هست که نیاز به ارائه مقاله 
مستقل باشد

6 . در بیان مسئله روانی و
صراحت الزم لحاظ شده است

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

است



نتیجه گیری

کشورهای غربی در مقابله با مسأل های که این نوشتهتجربه ي 
به آن پرداخته است، یعنی کمبود منابع مالی برای خدمات رفاهی

سالمندان، به انجام مجموع های از تحقیقات در این کشورها در مورد
نهاد خانواده انجامید که پی شتربه خصوص و نقش بخش غیررسمی 

این تحقیقات نشان م یداد که ارزش مالی. به آن ب یتوجهی می شد
خدماتی که دولت ها مجبور بودند به عنوان جایگزین خانواد هها در

ارائ هي خدمات رفاهی بپردازند، بسیار بیش از توان و منابع در اختیار
مطالعات. آن ها و حتی فراتر از توان و عالق هي بخش خصوصی است

مختلف انجام شده در سا لهای آخر قرن بیستم همچنین نشان داد
که خدمات برنامه ریزی شد هي دولتی یا خدمات محدود بخ شهای

خصوصی و داوطلب، اگرچه ضروری و مفید هستند، اما هیچ گاه
نم یتوانند ب هطور کامل جایگزین خدمات خانوادگی مراقبتی برای

سالمندان شوند


