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چک لیست بررسی مقاالت تحقیقی

مالحظاتخیربلیگویه هابخش

عنوان

حاوي موضوع اصلی است)1
اشاره شده استپژوهشی به نوع طرح )2
محل انجام پژوهش قید شده است)3
شده استجمعیت مورد مطالعه قید )4

خالصه مقاله

جمله نوشته شده است1-2پس زمینه در )5
حاوي هدف کلی پژوهش استخالصه )6
:در بخش متد)7

شده استنوشتهپژوهشیطرح نوع )الف
ابزار سنجش آمده است)ب
به نمونه هاي پژوهش اشاره شده است)ج
جمعیت مورد مطالعه قید گردیده است)د

مرتبط  با سوال است) اطالعات و داده هاي اصلی(نتایج حاوي متغیر هاي اصلی بخش)8
جمله ارائه شده است2-3نتیجه گیرنهایی در)9

لغات کلیدي در انتهاي خالصه آمده است)10
افعال بکار برده شده در خالصه بصورت زمان گذشته است)11
کلمه نوشته شده است250-350خالصه در )12

مقدمه

به چیزي که دارد مطالعه می شود اشاره شده است)13
تشریح شده است به خوبیمورد مطالعه مسئله ) 14
اهمیت سوال مطرح شده بیان شده است)15
شده استاشارهدانسته هاي پیش از انجام کاربه )16
این مطالعه اشاره شده استبه چگونگی پیشرفت دانش توسط )17
هدف از انجام مطالعه قید گردیده است)18

مواد و روشها

اشاره شده است) Subjects(به مواد آزمودنی)19
مکان انجام مطالعه بیان شده است)20
:در رابطه با نمونه گیري)21

جمعیت مورد مطالعه نوشته شده است)الف
معیارها ي ورود و خروج نمونه ها نوشته شده استروش نمونه گیري و )ب
به داده هایی که کمک کرده تعداد نمونه مشخص شود اشاره شده است)ج

:در رابطه با طراحی و پروتکل مطالعه)22
طرح پژوهشی اشاره شده استنوعبه)الف
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مالحظاتخیربلیگویه هابخش
نوع مداخله به تفصیل و جزئیات آمده است)ب
هاي مرتبط با متغیر بیان شده استچگونگی جمع آوري داده )ج
به ابزار سنجش اشاره شده است)د
تستهاي آماري جهت تحلیل داده ها نام برده شده استاز )ه

به موارد اخالقی رعایت شده در پژوهش به خوبی اشاره شده است)ي
،فرضیات یا سواالتدسته از داده ها،به این موضوع که کدام آزمون براي کدام )23

شده استاستفاده شده اشاره 

نتایج

ونه هاي نهایی اشاره شده استمبه تعداد ن)24
متغیر هاي اصلی بطور خالصه در  چارچوپ جداول یا نمودارها ارئه شده است)25
ترتیب و توالی منطقی در ذکر داده ها رعایت شده است)26
داده ها بر اساس ترتیبی که در جداول و نمودارها اتخاذ گردیده توضیح داده شده است)27
خالصه تحلیل آماري را در متن مقاله در پرانتز ، یا در جدول آورده است)28

ث
بح

اشاره شده است)سواالت(، به فرضیه به پاسخگویی نتایج)29
، چگونگی و تفسیر پاسخ آمده است در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق)30
روش و نوع تحلیل در مطالعه آمده است،دالئل مناسب بودن ابزار)31
مشکالت کار بیان شده است)32
فته هاي مطالعه با یافته هاي پژوهشگران دیگر و دالیل به میزان هم راستایی یا تفاوت یا)33

وجود تفاوت اشاره شده است
نتیجه گیري کلی در پاسخ به سوال یا فرضیه مورد مطالعه در یک پاراگراف آمده است)34
پیشنهادات آورده شده است)35
از اول شخص استفاده شده استمتن در نگارش )36
در این بخش چیزهایی که مهم و در راستاي پاسخ به سوال اولیه و فرضیه مورد آزمون )37

استاست آورده شده 
داده هایی که در این بخش به آن پرداخته شده است در بخش نتایج یافت می شوند)38 تقدیر و 

بخش تقدیر و تشکر دارد)39تشکر

به منابع اشاره شده است)40منابع
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