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 عنوان

 :نکات قوت 
ن است

ٓ
 عنوان مقاله منعکس کنندۀ محتوا و متغیرهای ا

نوس استفاده نشده است
ٔ
 در عنوان از اختصارات مبهم و کلمات ناما

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 

 -: نکات ضعف



 نویسندگان



 نویسندگان

نکات قوت 
نام نویسندگان بعد از عنوان موضوع ذکر شده است 

ورده شده است
ٓ
نها ا

ٓ
 مشخصات نویسندگان بعد از نام ا

مرتبه های علمی و نویسنده مسئول، مشخص شده است 

درس و مشخصات نویسنده مسئول برای پاسخگویــی ذکر شده است
ٓ
 ا

نکات ضعف:- 



 چکیده



 چکیده

 سالمندی موفق ترکیبی از احتمال کم بیماری، عملکرد باال، و تعامل فعال با زندگی: مقدمھ

 بررسی رابطھ بین تعامل فعال با زندگی و عملکرد: ھدف

ابزار شامل چک لیست فعالیت،پرسشنامھ حمایت اجتماعی، و پرسشنامھ  -سال ۶۵نفر از سالمندان جامعھ باالی  ٢۴۴مطالعھ مقطعی برروی : متد
SF-12  برای بررسی عملکرد 

 رگرسیون خطی: روش آنالیز

 حفظ فعالیت با نمرات سالمت جسمی عملکرد ارتباط دارد: نتایج

ر با تغییرات در ریسک فاکتورھای قابل اصالح بالقوه مثل فعالیت، امکان کاھش خطر ناتوانی و در نھایت کاھش ھزینھ ھای مراقبتی بھداشتی د:بحث
 سالمندان وجود دارد



 چکیده

 :  نکات قوت
چکیده تصویر روشنی از محتوای مقاله را ترسیم میکند 

هدف و اهمیت کلی و قلمرو تحقیق مشخص شده است 

وری داده ها و تجزیه و تحلیل نتایج بیان شده است
ٓ
 روش تحقیق و گردا

چکیده به صورت کوتاه و خالصه و جامع به ارائه مطالب پرداخته است جامعه و نمونه و روش نمونه گیری بیان شده است 

 چکیده خواننده را برای مطالعه متن مقاله ترغیب میکند 

فرمول و عالئم ویژه، بیان نشده است 

پژوهشگر به قضاوت شخصی در مورد نتایج تحقیق نپرداخته است 

 :نکات ضعف 
ن باید نتیجه گیری نوشته شود

ٓ
 در چکیده نباید بحث نوشته شودو بجای ا

در چکیده نبایستی رفرنس نوشته شود 

 :کلید واژه 

 -: نکات قوت

 کلید واژه ندارد: نکات ضعف
 



 بیان مساله

سازگاری ، کاهش عوارض، وضعیت شناختی ، عاطفی، و عملکرد باال: سالمندی موفق 

 جزء  ۳از نظر رو و کان سالمندی موفق شامل 

اجتناب از ناتوانی 

حفظ عملکرد فیزیکی 

تعامل فعال با زندگی 

 مورد برای طول عمر و زندگی سالم مهم هستند ۳ترکیب این 

تعامل فعال با زندگی کمتر مورد توجه قرار گرفته 



 بیان مساله

 بررسی متون

 ۱۹۹۷(براساس مطالعه کان و رو: ( 

تعامل با زندگی شامل فعالیت و حمایت اجتماعی 

فعالیت دارای اثرات مثبت روی سالمندان 

شرکت در فعالیتهای اجتماعی مرتبط با افزایش رفاه سالمندان 

۱۹۹۷..... (براساس مطالعه جانسون و: ( 

ارتباط تعامل در فعالیتهای اجتماعی با افزایش عملکرد فیزیکی 

 سال ۶ارتباط تعامل در فعالیتهای زندگی با پیش بینی تعویق در کاهش عملکرد به مدت 

 با سالمت عملکردی باال...( کارهای خانه،خرید و ) ارتباط فعالیت ابزاری 



 بیان مساله

 نکات قوت
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بیان شده است 

ن از نظر کاربردی و بنیادی بیان شده است
ٓ
 اهداف ا

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 

ن به روشنی ترسیم شده است
ٓ
 پیوند موضوع مقاله با سابقۀ پژوهشی ا

پیشینه تحقیق در تدوین گزاره های تحقیق موثر بوده است 

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

 نکات ضعف
مسئله اصلی مقاله به روشنی بیان نشده است 

حدود و ابعاد و جوانب مسئله به روشنی بیان نشده است 



 هدف

 با عملکرد) حمایت اجتماعی و فعالیت(بررسی تعامل 

مداخالت زودرس برای پیشگیری از ناتوانی وافزایش سالمندی موفق 

 

ضرورت تحقیق 

وجود تحقیقات کمتر که شامل هر دو حمایت اجتماعی و فعالیت و بررسی ارتباط بین سبک زندگی و عملکرد درمیان سالمندان 

عدم وجود مطالعه برای بررسی فعالیتهای اجتماعی و ابزاری و اوقات فراغت باهم 



 هدف

 :  نکات 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 

مده، رسیده است
ٓ
 در پایان مقاله نویسنده به اهدافی که در مقدمه ا

 -: نکات ضعف



 متد

 جامعه و حجم نمونه

۲۴۴  نفر از اعضای سازمان مخصوص سالمندانOASIS  

انتخاب بصورت تصادفی از میان سالمندان شرکت کننده در دوره ی ارتقا سالمت، دوره های غیر بهداشتی مرتبط و هیچ دوره 

 پرسشنامه همرا یک نامه برای سالمندان ۱۰۰۷ارسال 

 پرسشنامه با پاسخ کامل ۲۴۴برگشت 



 متد

 نکات قوت

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 

 نکات ضعف

ن با هدف مقاله ذکر نشده است
ٓ
 دالیل انتخاب جامعۀ پژوهش و ارتباط ا

معیار ورود و خروج مطرح نشده است 

ن به دقت معرفی نشده است
ٓ
ماری مورد مطالعه و ویژگی های ا

ٓ
 جامعۀ ا



 ابزار ها

اطالعات دموگرافیک 

 یتم از روی  ۵۵چک لیست اصالح شده فعالیت دارای
ٓ
 فعالیت cart sort ا

 پرسشنامه حمایت اجتماعی SSI  یتم ۱۷دارای
ٓ
 ا

  پرسشنامه عملکردSF-12 

 :  آنالیز

مارهای توصیفی
ٓ
 ا

رگرسیون خطی 



 ابزار ها و روش تحقیق

 :نکات قوت

روش تحقیق به روشنی تبیین و توصیف شده است 

یــی روش مورد استفاده با اهداف پژوهش ذکر شده است
ٓ
 تناسب کارا

نها به روشنی معرفی شده اند
ٓ
وری داده ها و روش تحلیل ا

ٓ
 ابزار گردا

متغیر های مورد استفاده در تحقیق تعریف شده اند 

 :نکات ضعف

دالیل انتخاب روش مورد استفاده ذکر نشده است 

دالیل عدم انتخاب سایر روشهای مشابه ذکر نشده است 

مزایا و معایب ابزار بکارگرفته شده به دقت تشریح نشده است 

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



 نتایج

مارهای توصیفی ۱جدول 
ٓ
 : ا

 % ۴۵تحصیالت دانشگاهی  -%  ۵۶/۶متاهل  -% ۷۵زنان - ۷۳میانگین سن سالمندان 

 مرحله ۲مدل رگرسیون دارای  ۲جدول 

 B=0/3 –P=0/013ارتباط جنس مرد با سالمت فیزیکی باال : ۱مرحله 

با  B=0/0 –P=0/0001و اوقات فراغت با تقاضای باال  B=0/3- P=0/0001اجتماعی ، B=0/19 – P= 0/006حفظ فعالیتهای ابزاری :  ۲مرحله 
 با سالمت فیزیکی ارتباط منفی داشت  B=-0/19 – P= 0/015سالمت فیزیکی ارتباط مثبت داشتند و حفظ فعالیت اوقات فراغت با تقاضای پایین 

 با سالمت روانی ارتباط مثبت داشت  B=0.31 – P=0/0001تنها حفظ فعالیت اوقات فراغت با تقاضای پایین 



 یافته ها و نتایج

 :نکات قوت

oنتایج و یافته های پژوهش به روشنی توصیف و تبیین شده اند 

oنمودارها و جدول های ارائه شده در بخش نتایج گویا و روشن هستند 

oمین می کند
ٔ
 یافته های مقاله هدف های اولیۀ مقاله را تا

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

 

 -: نکات ضعف



 محدودیتها و پیشنهادها

ن به سالمندان جامعه
ٓ
 انتخاب تصادفی ازعضو سازمان سالمندان و عدم تعمیم پذیری ا

موزش دیده از سالمت بهتر
ٓ
 عدم ارتباط سن با عملکرد به علت نمونه ا

ن با سالمتی بهتر
ٓ
مد باالی نمونه ها و ارتباط ا

ٓ
 درا

 پیگیری در طول زمان برای تعیین علل بر روی سالمندی موفق(مقطعی بودن( 

با توجه به نمونه و اطالعات محدود نمیتوان دقیق گـفت که تعامل در فعالیت روی عملکرد بهتر اثر دارد یا بالعکس 



 محدودیتها و پیشنهادها

 :نکات قوت

 تشابهات و تفاوت با مطالعات دیگر مطرح شده است

 محدویت ها ذکر شده است

 راهکارهای برای این محدودیت ذکر شده است

 توصیه برای مطالعه های بعدی مطرح شده است

 

 -: نکات ضعف



 رفرنس



 رفرنس

 :نکات قوت

به تعداد مجاز استفاده شده است 

اکـثرا از منابع جدید استفاده شده است 

 
 -: نکات ضعف



 با تشکر
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