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 : عنوان

 
 بررسی تأثیر آموزش توسط گروه همتا بر خودمراقبتی سالمندان مبتال به دیابت

 :نقاط قوت

 .استمحتوا و متغیرهای آن  ٔەمقاله منعکس کنندعنوان            

 .استعنوان از اختصارات مبهم و کلمات نامأنوس استفاده نشده در           

 .نداردمقاله جامع و مانع و گویاست و هیچ ابهامی عنوان           

 .استبه کاربردن کلمات اضافه در عنوان پرهیز شده از           

 .استجذابیت برای جذب مخاطب دارای           

 .داردبه صورت فشرده و در ذهن قابلیت ماندگاری عنوان           
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 نویسندگان

 نکات قوت

 .استنویسندگان بعد از عنوان موضوع ذکر شده نام 

 .استنویسندگان بعد از نام آنها آورده شده مشخصات 

 .استو مشخصات نویسنده مسئول برای پاسخگویی ذکر شده آدرس 

 

 نکات ضعف

 .مرتبه های علمی و نویسنده مسئول، مشخص نشده است

 



  چکیده

 :هدف و زمینه

 گروه طریق از خصوص به خودمراقبتی رفتارهای آموزش با دیابت جمله از سالمندی دوران در مزمن بیماریهای شیوع 
   .است کنترل قابل همتا

 اصفهان شهر سالمت منتخب مراکز در دیابت به مبتال سالمندان مراقبتی خود بر همتا گروه با آموزش تأثیر بررسی :هدف

   بررسی روش

 آموزش توسط آموزش کننده دریافت سال 65 باالی دیابت به مبتالا سالمند 21 ی مقایسه به حاضر بالینی کارآزمایی
 است پرداخته( محقق توسط آموزش) همتا غیر دهنده آموزش توسط آموزش کننده دریافت سالمند 23 و همتا دهنده

 .گرفتند قرار گروه دو در عملکرد بررسی برای تصادفی تخصیص روش به ها نمونه .(ماه 4 طی)



 در زمان سه مقایسه جهت و مستقل t آزمون از آماری آزمونهای جهت خطی رگرسیون :آنالیز روش

 .گردید استفاده تکراری مشاهدات با واریانس آنالیز از گروه یک

 و مداخله بعد بالفاصله 42±01/7 به 31±61/5 از داری معنی طور به آزمون گروه در خودمراقبتی کل نمره : :ها یافته

 .نبود دار معنی افزایش کنترل گروه در درصورتیکه یافت، افزایش مداخله از بعد ماه یک 11/5±55/35

  :گیری نتیجه 

 بخشد؛ ارتقا آنها در را خودمراقبتی تواند می همتا فرد توسط سالمند بیماران به دیابت زمینه در آموزش ها، یافته به توجه با
 .گردد توصیه مسن دیابتی بیماران در موثر روش یک عنوان به تواند می همتا، گروه با آموزش کارگیری به بنابراین

 



 چکیده 
 : قوت نکات 

است پرداخته مطالب ارائه به جامع و خالصه و کوتاه صورت به. 

است شده مشخص تحقیق قلمرو و کلی اهمیت و هدف. 

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

است شده بیان گیری نمونه روش و نمونه و جامعه. 

کند می ترغیب مقاله متن مطالعه برای را خواننده چکیده. 

است نشده بیان ویژه،  عالیم و فرمول. 

است نپرداخته تحقیق نتایج مورد در شخصی قضاوت به پژوهشگر. 

 



 چکیده  
 :نکات ضعف  

 .چکیده تصویر روشنی از محتوای مقاله را ترسیم نمی کند

استفاده از کار آزمایی بالینی با مقاله ای با این محتوا صحیح نمی باشد و بهتر بود ازکارآزمایی مقطعی 
 .می شداستفاده 

با توجه به حجم نمونه کم و اینکه فقط از بیمارانی مراجعه تقریبا منظمی به مراکز خدمات جامع سالمت 
 .داشتداشته اند نمی وان به کل جامعه تعمیم داد بنابر این اعتبار خارجی کمتری خواهد 

.نشده استمطرح جامعه آماری در چکیده   

.روش نمونه گیری در چکیده بیان نشده است  

.یافته های مطالعه به خوبی در چکیده بیان نشده است  

 



 چکیده

 :کلید واژه 

 .واژه ها در پایان چکیده ذکر شده است کلید

 

 



 بیان مساله

و ارگانها بافتها، در وسیعی فیزیولوژیک تغییرات باعث که سالمندان، جمعیت افزایش  
 فیزیکی استقالل و روزمره زندگی فعالیتهای بر توانند می و گردد می عملکرد

 .بگذارد تأثیر سالمندی

در و یافته افزایش افراد در سن گذشت با دیابت مانند غیرواگیر بیماریهای شیوع 
 .رسد می خود میزان حداکثر به سالمندان

2)دیابت بررسی هستند، دیابت به مبتال ایران سالمندان% 22 حدود اینکه به توجه با 
 است برخوردار باالیی اهمیت از ایران سالمندان در

 

 



 بیان مساله

 یکی از مشکالت دیابت در افراد مسن، احتمال ابتال به بیماری دیگر همزمانی است که
به عالوه، ممکن است به علت باال بودن قند . کنترل قند خون را مشکل تر می سازد

خون در طی چند سال قبل از تشخیص، بیمار دچار عوارض دیابت شود که این 
عوارض در سنین کهنسالی بیشتر بروز می کنند که مجموع این عوامل بر وضعیت 

 .بیمار تأثیرگذار است

 



 بررسی متون

 نقاط قوت :(-) 

 نقاط ضعف: 

 می باشدمتون در مقاله به روش صحیح ثبت نشده و بسیار مبهم بررسی. 



 بیان مساله
قوت نکات 

 است شده بیان تحقیق انجام ضرورت و اهمیت 

 است مستقیم ارتباط در موضوع با شده استفاده پژوهشی سوابق 

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

 است شده لحاظ الزم صراحت و روانی مسئله بیان در 

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

ضعف نکات 

 است نشده بیان روشنی به مقاله اصلی مسئله 

 است نشده بیان روشنی به مسئله جوانب و ابعاد و حدود 

است نشده ترسیم روشنی به آن پژوهشی سابقه با مقاله موضوع پیوند 

 است نبوده موثر تحقیق های گزاره تدوین در تحقیق پیشینه 

 

 

 

 



بررسی تأثیر آموزش توسط گروه همتا بر خودمراقبتی  :هدف 
 سالمندان مبتال به دیابت

 
نکات قوت 

 استهدف مقاله به روشنی توصیف و تبیین شده. 

 استهدف مقاله متناسب با بیان مسئله تدوین شده. 

 بیابدخواننده بدون دشواری می تواند هدف مقاله را در متن اصلی. 

 استدر پایان مقاله نویسنده به اهدافی که در مقدمه آمده، رسیده. 

 ضعفنکات(:-) 



 جامعه وحجم نمونه

سال مراجعه کننده به مراکز سالمت شهر اصفهان تشکیل  65جامعه پژوهش را سالمندان مبتال به دیابت باالی 
 .دادند

 

و با توجه به مطالعات قبلی در هر دو % 5خطای و %   95با استفاده از فرمول محاسبه ی حجم نمونه با اطمینان 
 .  بودنفر  25گروه  



 جامعه وحجم نمونه

 نکات قوت

 .شده استنمونه گیری تشریح  ٔەشیو

 .استتعمیم بخشی نتایج حاصل از نمونه به جامعه تبیین شده چگونگی 

 .استو ارتباط آن با هدف مقاله ذکر شده جامعه ی پژوهش دالیل انتخاب 

 .استمعیار ورود و خروج مطرح شده  

 ضعفنکات 

 .استدالیل انتخاب این شیوه به روشنی تشریح نشده 

 .استآماری مورد مطالعه و ویژگی های آن به دقت معرفی نشده جامعه 

نحوه تخصیص افراد به گروهها می توانست به صورت تصادفی و با استفاده از جایگشتهای تصادفی صورت گیرد تا بر اعتبار 
.نتایج بیفزاید  

.فرمول محاسبه حجم نمونه یا پارامترهای اولیه بایستی بیان می شد  

 

 



 ابزار ها

  دموگرافیکمطالعات 

  تکمیل که توسط شرکت کنندگان سنجش میزان رفتارهای خودمراقبتی بود پرسشنامه
 .شد

غذایی، ورزش، انجامرژیم )حیطه  4آیتم در  12دارای  پرسشنامه 

 7رفتارهای خودمراقبتی را در مدت که میزان میباشد ( دیابتتست گلوکز و مصرف داروهای 
 گذشته ارزیابی میکندروز 

  سالمنداننفراز  20انجام روایی و پایایی بر روی 



 ابزار ها و روش تحقیق

 :قوتنکات 

 .استروش تحقیق به روشنی تبیین و توصیف شده  

 .استتناسب کارآیی روش مورد استفاده با اهداف پژوهش ذکر شده  

 .اندابزار گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها به روشنی معرفی شده  

 .اندمتغیر های مورد استفاده در تحقیق تعریف شده  

 :نکات ضعف

 .استانتخاب روش مورد استفاده ذکر نشده دالیل  

 .استعدم انتخاب سایر روشهای مشابه ذکر نشده دالیل  

 .استمزایا و معایب ابزار بکارگرفته شده به دقت تشریح نشده  

 .استنمونه هایی از کاربرد این ابزار در سایر پژوهش ها ذکر نشده  



 

 :آمارهای توصیفی 1جدول 

از این . سالمند مورد بررسی قرار گرفتند 44درمجموع  

شرکت دامنه سنی سالمندان . نفر زن بودند 27تعداد 

آزمون  سال بود و میانگین سنی در گروه  65-75کننده 

سال ( 66±14/61) سال و در گروه کنترل ( 12/32±69)

سال و در  5در گروه آزمون ابتال میانگین مدت . بود

 .سال بود 6گروه کنترل 

 نتایج



 1جدول شماره

 



 نکات ضعف

 .شده استاعداد داخل پرانتز با عالمت درصد آمده ولی به صورت نسبت هم بیان  1در جدول 

 



 2جدول شماره 

 



 3جدول شماره 



 نکات ضعف

 .می توانست ادغام شود و گزارش شود 3و  2جدول 

 

بایستی برای مقایسه های دوگانه از  . مقایسه های جفتی می تواند خطای نوع اول را افزایش دهد
  .تعدیل استفاده شود

 

 



در دو گروه معنی داری حیطه رژیم غذایی، مصرف داروهای دیابت و تست گلوکز تفاوت  3در 
بود معنی دار وجود نداشت، اما در حیطه ورزش یک ماه بعد مداخله این تفاوت 

)005/0=P() 3جدول شماره.  
 

مستقل بین میانگین نمره خودمراقبتی  زنان و مردان تفاوت معنی داری نشان داد  tآزمون  
(0001=P، )05)/1t=) ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین سطح تحصیالت با

  )r=0/58 ،P=0/001()نمره خودمراقبتی رابطه مستقیم وجوددارد



 یافته ها و نتایج

نکات قوت 

  اندنتایج و یافته های پژوهش به روشنی توصیف و تبیین شده. 

  هستندنمودارها و جدول های ارائه شده در بخش نتایج گویا و روشن. 

  کندمقاله را تأمین می اولی یافته های مقاله هدف های. 

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

 نکات ضعف :(-) 



 بحث

 بودن یافته این مطالعه با یافته مطالعات دیگر شبیه 

 و تنها معنادار بودنسالمت روان آوردن ارتباط های متفاوت متغییرها با بدست 

تأثیر مثبت خودمراقبتی دیابت توسط همتایان بر روی  ارتباط ببا با مطالعات اخیر در مورد یافته 
 کرده اندو مصرف داروهای دیابتی اشاره  HbA1cقند خون و 

 بهتر در سالمندان



 محدودیتها و پیشنهادها

 جامعه انتخاب تصادفی ازعضو سازمان سالمندان و عدم تعمیم پذیری آن به سالمندان 

 

 

الگوهای خودمراقبتی در توان بطور دقیق گفت که به کارگیری  نمیمحدود اطالعات توجه به نمونه و با 
نقش مهمی را در  تواند  میدر سالمندان بالخص سیاستگذاریهای بهداشتی مربوط به بیماریهای مزمن، 

 .باشدجامعه داشته سالمت سالمندان افزایش سطح 



 :قوتنکات 

 .استتشابهات و تفاوت با مطالعات دیگر مطرح شده  

 .استها ذکر شده محدودیت  

 .استراهکارهای برای این محدودیت ذکر شده  

 .استتوصیه برای مطالعه های بعدی مطرح شده  

 :نکات ضعف

 .در بحث نبایستی رفرنس مطرح شود 



 قوتنکات 

 

 .تشکر و قدردانی مطرح شده است



 رفرنس

 مثبتنکات 

 .استبه تعداد مجاز استفاده شده 

 .استاکثرا از منابع جدید استفاده شده 

 ----: نکات منفی 



 با سپاس از توجه شما


