
 ژّرًال کالب

خاًن دکتر هطلثی: استاد   

ّلی الَ هعرّف خاًی: داًطجْ   



 عٌْاى

 

 :  نقاط قوت 

 عنوان مقاله منعکس کنندۀ محتوا و متغیرهای آن است•

 در عنوان از اختصارات مبهم و کلمات نامأنوس استفاده نشده است•

 عنوان مقاله جامع و مانع و گویاست و هیچ ابهامی ندارد•

 از به کاربردن کلمات اضافه در عنوان پرهیز شده است•

 دارای جذابیت برای جذب مخاطب است•

 عنوان به صورت فشرده و در ذهن قابلیت ماندگاری دارد •

 :نقاط ضعف 

 در ابتدای عنوان Theوآوردن کلمه ی نوع مطالعه آوردن  •

 

 



 ًْیسٌذگاى



 ًْیسٌذگاى

 : نقاط قوت 

 نام نویسندگان بعد از عنوان موضوع ذکر شده است•

 مشخصات نویسندگان بعد از نام آنها آورده شده است•

 مرتبه های علمی و نویسنده مسئول، مشخص شده است•

 آدرس و مشخصات نویسنده مسئول برای پاسخگویی ذکر شده است•

 

 (-: )نقاط ضعف 

 



 چکیذٍ



 چکیذٍ
 هوکي است سْءرفتار ّسالوٌذآزاری تیص از حذ در سازهاًِا رّی دُذ یکی از دالیل تاکیذ تر ایي هْضْع : هقذهَ 

هذاخالت آهْزضی یکی از رّضِای تِثْد آگاُی ّهذیریت .عذم آضٌایی تا پرّتکل ُا تَ ٌُگام هذیریت سْءاستفادٍ هیثاضذ

 .در ایي زهیٌَ هیثاضذ

در تِثْد ( 2گرٍّ)تا هطالة آهْزضی چاپ ضذٍ ( 1گرٍّ)ترای هقایسَ اثر تخطی ضرکت در دّرٍ ی آهْزضی : ُذف 

جِت تعییي ایٌکَ آیا ًگرش هثثت ّاهتیاز خستگی هفرط جِت تِثْد ّضعیت تَ ُن هرتثط ُستٌذ . هذیریت سالوٌذ آزاری

 یا ًَ؟

 آزهایص کٌترل ضذٍ تصادفی: طرح 

 شمال لندن، بریتانیا: موقعیت 

 .پرستاران، دستیاران مراقبتی و کارگران اجتماعی که با افراد مسن کار می کنند :آزمایش افراد مورد 

.پرسنل قبل و پس از مداخله به پرسشنامه ها پاسخ دادند :ها روش   



 چکیذٍ
ًورات پایَ آگاُی ّ هذیریت . تکویل گردیذ%( 81)ًفر از پرسٌل  64تحقیق حاضر تْسط : ًتایج •

تْدًذ تعذ از هذاخلَ  1آى دستَ از افرادی کَ تَ طْر تصادفی در گرٍّ . سٌاریُْای سْء استفادٍ پاییي تْد

 ,ANOVA F=23.0، [8.1=اًحراف هعیار] 7/3= 1گرٍّ )تذتر ضذ 2تِثْد یافتٌذ ّ ّضعیت افراد در گرٍّ 
P=0.0001  ٍّدر هْرد آى دستَ از افرادی کَ درتارٍ یادگیری [. 10.0=اًحراف هعیار ] 9/2= 2ّ گر

هتغیرُای هستقل هعٌادار در تحلیل رگرسیْى ترای پیص تیٌی . تیطتر کوتر هی داًستٌذ اثر تارک ّجْد داضت

-1.9% =95، فاصلَ اطویٌاى 6.8= ، ًسثت احتوال p= 0.003) 1یادگیری تَ طْر تصادفی در گرٍّ 
(  16.9-1.4=، فاصلَ اطویٌاى4.8=، ًسثت احتوالp= 0.015)ّ ًورٍ پاییي هذیریت ّ آگاُی پایَ ( 24.5

داضتٌذ، ًورٍ ًگرش هثثت تا آگاُی پایَ دهاًس اکثر پرسٌل ًگرش هثثتی ًسثت تَ افراد دارای . قرار گرفتٌذ

 .  در ارتثاط تْد ّلی یادگیری را پیص تیٌی ًکرد

ضٌاسایی، سٌذسازی ّ گسارش سْء استفادٍ از افراد سالخْردٍ تَ طْر هٌسجن : گیری ًتیجَ •

درحالی کَ دّرٍ آهْزضی رّضی ترای تِثْد ایي اهر هی تاضذ تایذ داًص ّ آگاُی پایَ را ًیسدر . اًجام ًگرفت

 .ًظر گرفت

 



 چکیذٍ
 :نقاط قوت 

 چکیذٍ تقْیش سّؽٌی اص هحتْای همالَ سا تشعین هیکٌذ•

 ُذف ّ اُویت کلی ّ للوشّ تحمیك هؾخـ ؽذٍ اعت•

 سّػ تحمیك ّ گشدآّسی دادٍ ُا ّ تجضیَ ّ تحلیل ًتایج تیاى ؽذٍ اعت•

 چکیذٍ تَ فْست کْتاٍ ّ خالفَ ّ جاهع تَ اسائَ هطالة پشداختَ اعت •

 جاهعَ ّ ًوًَْ ّ سّػ ًوًَْ گیشی تیاى ؽذٍ اعت•

 چکیذٍ خْاًٌذٍ سا تشای هطالعَ هتي همالَ تشغیة هیکٌذ •

 فشهْل ّ عالئن ّیژٍ، تیاى ًؾذٍ اعت   •

 پژُّؾگش تَ لضاّت ؽخقی دس هْسد ًتایج تحمیك ًپشداختَ اعت  •

 : ضعفنقاط 

 .نوع پرسشنامه ها اشاره نشده است •



 کلیذّاژٍ

کلیذ ّاژٍ ُا استثاط هْضْعی الصم تا هحتْای همالَ سا داسًذ.  1  

تعذاد اعتاًذاسد کلیذ ّاژٍ ُا سعایت ؽذٍ اعت.  2  

کلیذ ّاژگاى تش اعاط تیؾتشیي ّ ًضدیک تشیي ساتطَ هعٌایی.  3  

 تا هحتْای همالَ اًتخاب ؽذٍ اًذ

پشُیض ؽذٍ اعتّاژُا، اص تکشاس کلیذ .  4  



 تیاى هسالَ



 تیاى هسالَ



 تیاى هسالَ



:علوی پیطیٌَ ّ تْجیَ   
سا تشای تْفیف هؾکل تَ تاصگی " ضشب ّ جشح هادستضسگ"تیکش عثاست  1975دس عال 

دس اتتذا [. 1]ؽٌاعایی ؽذٍ، تحت عٌْاى عْء اعتفادٍ فیضیکی اص افشاد عالخْسدٍ، اتذاع کشد 

ایذٍُواًٌذ ُش هفِْم جذیذ ایي   

ّصیش تِذاؽت ّلت ارعاى ًوْد کَ عْء اعتفادٍ اص  1991دس اّاخش [. 2]هتغیش داؽت پزیشػ 

هشتْط تَ عْء اعتفادٍ اص افشاد هغي اعاعا تش تحمیك افشاد عالخْسدٍ هْضْع هِوی ًیغت 

ّیژگی ُای فشد هْسد عْء اعتفادٍ لشاس گشفتَ تاکیذ داؽتَ ّ ًؾاى هی دُذ کَ هوکي اعت 

اهشّصٍ تاکیذ تیؾتش تش ؽشایظ [. 4]تَ طْس خاؿ دس هعشك آعیة تاؽٌذدهاًظ افشاد داسای 

.ّ عْء اعتفادٍ کٌٌذٍ ؽذٍ اعت  

کْلیي ؽاّ پیؾٌِاد ًوْدٍ اعت کَ تذسفتاسی پشعٌل تا افشاد هغي هی تْاًذ تَ عٌْاى سفتاس 

ّ ایْاًظ ادتیات ّ تحمیمات لثلی سا گاسًش .هفِْم عاصی ؽْد (ّاکٌؾی)عادیغت یا استجاعی 

جوع تٌذی کشدًذ ّ ًتیجَ گشفتٌذ کَ هشالثت کٌٌذگاى تایذ هِاست ُایی سا یاد تگیشًذ تَ طْسی 

کَ تتْاًٌذ اص سّاتظ پیچیذٍ تیواساى خْد عشدس تیاّسًذ تذّى ایٌکَ غشق دس احغاعات تٌثیِی 

.ؽًْذ  



 تیاى هسالَ

 : نقاط قوت 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بیان شده است•

 اهداف آن از نظر کاربردی و بنیادی بیان شده است•

 سوابق پژوهشی استفاده شده با موضوع در ارتباط مستقیم است•

 اهمیت مسئله در حدی هست که نیاز به ارائه مقاله مستقل باشد•

 در بیان مسئله روانی و صراحت الزم لحاظ شده است•

 حدود و ابعاد و جوانب مسئله به روشنی بیان شده است •

   (-): نقاط ضعف 

 



 تررسی هتْى

 :  نقاط قوت 

 پیوند موضوع مقاله با سابقۀ پژوهشی آن به روشنی ترسیم شده است•

 پیشینه تحقیق در تدوین گزاره های تحقیق موثر بوده است•

 پیشینه تحقیق در بیان مسئله و محدود سازی آن موثر بوده است•

 رو یکرد نویسنده در تدوین پیشینۀ پژوهش تحلیلی است•

 .خواننده می تواند با منابع مرتبط با موضوع از طریق مقاله آشنا شود•

 محدوده زمانی مورد بررسی مشخص شده است•

 (-): نقاط ضعف 

 



 ُذف



 ُذف

درخصوص ارزیابی تاثیر آموزش پرسنل بر افزایش مهارت های 

. آنها برای مقابله با سوء استفاده تحقیقات کمی صورت گرفته است

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی این است که آیا در زمان رویارویی 

با دامنه ای از سوء استفاده های مختلف از افراد مسن شرکت در 

دوره آموزشی بهتر از مطالب آموزشی چاپ شده در بهبود دانش و 

دومین هدف بررسی این است که بهبود چنین . مدیریت است یا نه

دانش و مدیریتی به بهبود نگرش پرسنل نسبت به بیماران سالخورده 

. و کاهش خستگی آنها مربوط می شود یا خیردمانس دارای   

 



 ُذف

 : نقاط قوت 

 هدف مقاله به روشنی توصیف و تبیین شده است•

 هدف مقاله متناسب با بیان مسئله تدوین شده است•

 خواننده بدون دشواری می تواند هدف مقاله را در متن اصلی بیابد•

 (-): نقاط ضعف 

 





 جاهعَ ّحجن ًوًَْ

، دستیاران مراقبتی و کارگران پرستاران: آزمایش افراد مورد •
 .افراد مسن کار می کنندکه با اجتماعی 

 حجم نمونه و تحلیل موقتی •

ما حجم نمونه را با استفاده از انحراف معیار معمولی و تغییر 

میانگین نمرات برای پانزده نفر اول تکمیل کننده فرم ها در گروه 

و % 90محاسبه نمودیم و برای آزمون دو طرفه توانایی  2و 1های 

0.01معناداری  تغییر میانگین . قرار دادیم  4.0 و انحراف معیار   5.0 

شرکت کننده نیاز  30ما دریافتیم که در هر شاخه تحقیق به . بود
.داشتخواهیم   



 : نقاط قوت 

جامعۀ آماری مورد مطالعه و ویژگی های آن به دقت معرفی شده •

 است

شیوۀ نمونه گیری و دالیل انتخاب این شیوه به روشنی تشریح شده •

 است

چگونگی تعمیم بخشی نتایج حاصل از نمونه به جامعه تبیین شده •

 است

   (-): نقاط ضعف 

 







 اتسارُا

 ٍپشعؾٌاهَ ی داًؼ ّهذیشیت دسعْء اعتفاد(KAMA ) 

پشعؾٌاهَ ی فشعْدگی سّاًی هاعلیچ(MBI ) 

پشعؾٌاهَ ًگشػ پشعٌل تِذاؽتی تَ تیواساى دهاًغی(AHCPDP ) 



 اتسار ُا ّ رّش تحقیق

 :  نقاط قوت 

 روش تحقیق به روشنی تبیین و توصیف شده است•

 تناسب کارآیی روش مورد استفاده با اهداف پژوهش ذکر شده است •

 ابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها به روشنی معرفی شده اند•

 متغیر های مورد استفاده در تحقیق تعریف شده اند •

 :نقاط ضعف 

 دالیل انتخاب روش مورد استفاده ذکر نشده است•

 دالیل عدم انتخاب سایر روشهای مشابه ذکر نشده است   •

بکارگرفته شده به دقت تشریح نشده معایب همه ی ابزارها مزایا و •

 است

 نمونه هایی از کاربرد این ابزار در سایر پژوهش ها ذکر نشده است•

 









 یافتَ ُا ّ ًتایج
 : نقاط قوت 

 نتایج و یافته های پژوهش به روشنی توصیف و تبیین شده اند•

نمودارها و جدول های ارائه شده در بخش نتایج گویا و روشن •

 هستند

 .کندیافته های مقاله هدف های اولیۀ مقاله را تأمین می •

پس از توصیف نتایج سهم کافی به تحلیل آنها اختصاص داده شده •

 .است

 

 (-): ضعف نقاط





 تحث ّهحذّدیت ّ پیطٌِاد
 : نقاط ضعف 

 استنشده تشابهات و تفاوت با مطالعات دیگر مطرح 

 استنشده محدویت ها ذکر 

 استنشده راهکارهای برای این محدودیت ذکر 

 استنشده توصیه برای مطالعه های بعدی مطرح 

 (-: )نقاط قوت

 



ACKNOWLEDGMENTS 

.تشکروقدردانی مطرح نشده است  





 رفرًس 
 : مثبت نقاط 

 .استبه تعداد مجاز استفاده شده 

 .استاز منابع جدید استفاده شده تا حدودی 

 (-: )منفی نقاط 

 


