باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری( )Course Plan

نام درس :روش تحقیق در پرستاری

تعداد واحد 1/5 :واحد تئوری 0/5 ،عملی

مقطع :كارشناسی

زمان ارائه درس:

پیش نیاز--- :
مدرس :خانم دكتر طهماسبی ،خانم دكتر علوی
هدف کلی:
آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و نحوه استفاده از نتاای پاهوهش هاای انجاام
شده به منظور آماده سازی آنان جهت همکاری در فعالیت های پهوهشی
اهداف ویژه عینی:
در پایان این درس دانشجو باید قادر باشد:
 روش علمی پهوهش و مراحل مختلف آن را بیان كنند.-

چگونگی طرح مسئله و ویهگی های موضوع پهوهش را توضیح دهند.

 انواع ،شرایط و نحوه تنظیم اهداف ،سئواالت فرضیه ها و پیش فرض های پهوهشی را بیان نمایند. متغیر و انواع آن در پهوهش را تعریف كنند. پهوهش ها را از جهات مختلف تقسیم بندی نموده و با انواع تحقیقات را با هم مقایسه نمایند.-

تعریف و ویهگیهای جامعه ،نمونه و محیط پهوهش را بیان داشته روش های مهم نمونه گیری را توضیح دهند.

-

اهمیت و جایگاه اصول اخالقی در تحقیق را بیان كنند.

 روش های مختلف جمع آوری داده ها را توضیح دهند. فرآیند تجزیه و داده ها را بیان كنند.-

چگونگی بکارگیری نتای تحقیقات در عمل را بیان نمایند.

 نحوه انتشار نتای تحقیق را توضیح دهند. با بکارگیری فرآیند تحقیق یك طرح پهوهشی را تدوین نمایند.تکالیف و وظایف دانشجویان:
 حضور فعال و منظم در كالس ارائه یك پروژه تحقیقاتیروش تدریس:
 سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخالگوی تدریس :
 پیش سازمان د هنده – تفکر استقرایی  -تمرینوسایل آموزشی:
 كامپیوتر ،دیتا پروژكتور ،وایت بردنحوه ارزشیابی:
 حضور و غیاب منظم  -امتحان پایان ترم ( تراكمی) به صورت چهار گزیناه ای ،پاروژه تحقیقااتی ارائاه شادهتوسط دانشجویان و فعالیتهای كالسی.

نحوه محاسبه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

نمره

ارائه پروژه تحقیقاتی

6

فعالیت های كالسی

2

آزمون تراكمی

12

تاریخ

ساعت

محل برگزاری آزمون

مقررات:
 حداقل نمره قبولی 10 تعداد دفعات غیبت موجه در كالس  1جلسه ،در صورت غیبت موجه بیش از سقف تعیین شده منجر به حذفدرس و غیبت غیر موجه منجر به كسب نمره  Fخواهد شد.
منابع:
1- Burns, N., & Groves,S.. Understanding Nursing Research.(5th ed.). Philladelphia: W.B.
Saunders.2015.
2- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and
Utilization.(5th Ed.). Philladelphia: lipincott.2010.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری

نام درس :روش تحقیق در پرستاری
جلسه

هفته

1

روز-تاریخ-ساعت

مدرس :خانم دكتر طهماسبی ،خانم دكتر علوی
فعالیت ها

موضوع تدریس

3

ماهیت روش علمی ،مراحل روش علمی و مراحل روش
تحقیق
انواع مطالعات در پرستاری
ویهگی های یك موضوع مناسب تحقیق وچگونگی بیان
مساله و اهداف پهوهش
فرضیه  ،سوال پهوه ش ،متغیرهای پهوهش

تمرین عملی در کالس

4

چگونگی بازنگری منابع و پی بردن به زمینه های مرتبط

تمرین عملی در کالس

2

تمرین عملی در کالس

با موضوع پهوهشی ،و شیوه های استفاده از منابع
پهوهش های قبلی و

5

یادداشت برداری از آنها ،ارزشیابی مبتنی بر شواهد
روش های جمع آوری داده ها

6

اعتبار درونی و بیرونی

7

جامعه ،نمونه و محیط پهوهش

8

اصول اخالقی در پهوهش  ،بکارگیری نتای
عمل و انتشار آن

9

ارائه پروژه عملی گروهی

10

ارائه پروژه عملی گروهی

11

ارائه پرو ژه عملی گروهی

12

ارائه پروژه عملی گروهی

توضیحات:

امضاء:

تمرین عملی در کالس

تمرین عملی در کالس
تحقیقات در

تمرین عملی در کالس

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :روش تحقیق در

مقطع :كارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس:سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دكتر طهماسبی،

وایت برد –كامپیوتر

خانم دكتر علوی

هدف کلی :ماهیت روش علمی مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق
جلسه

رئوس مطالب

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

دقیقه
1

بیان ماهیت روش علمای تعریف موضوع -ضرورت موضوع-

در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:

مراحال روش علمای و (ارائه محتوی( منابع مختلف شناخت

منابع مختلف شناخت را فهرست كند.

مراحل روش تحقیق انواع

–مراحل عمده روش علمی -مراحل

مراحل عمده روش علمی را بیان كند.

تحقیااق در پرسااتاری  -اجرای یك طرح تحقیق

مراحل اجرای یك طرح تحقیق را توصیف كند.

انواع طرح های پهوهشی

اهداف تحقیق و قلمرو علمی آن را مشخص كند.
دسته بندی رای

تحقیقات پرستاری را بیان نماید.

تحقیقات كیفی و كمی را شرح داده وكاربرد آن هاا
را در پرستاری بیان كند.
طرح های تحقیق بنیادی كه در تحقیق كمی بکار می
روند را شرح دهد.
موارد كلیدی طرح های تحقیق تجربی و غیر تجربی
را تجزیه و تحلیل نماید.
منطق انتخاب یك طرح ویهه را بیان كند.

شناختی

 5دقیقه پایانی صرف پرسش
و پاسخ

:تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس
:منابع

1- Burns, N., & Groves,S.. Understanding Nursing Research.(5th ed.).
Philladelphia: W.B. Saunders.2011.
2- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods,
Appraisal, and Utilization.(5th Ed.). Philladelphia: lipincott.2010.

3

 آمادگی. 1

3

 شروع موضوع درس و بیان اهداف.2

4

 ارزشیابی تشخیصی-  پیش بینی رفتار ورودی.3

70

 ارائه مطالب. 4

5

 خالصه کردن نتیجه گیری.5

3

 ارزشیابی.6

2

 تعیین تکلیف و اختتام. 7

90

: جمع کل. 8

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :روش تحقیق در

مقطع :كارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری

روش تدریس:سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دكتر طهماسبی،

وایت برد –كامپیوتر

خانم دكتر علوی

هدف کلی :ویهگی های یك موضوع مناسب تحقیق وچگونگی بیان مساله و اهداف پهوهش
جلسه
2

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

رئوس مطالب
ویژگی هاي یک موضوع

ویژگی هاي یک موضوع مناسب

ویهگی های یك موضوع مناسب تحقیق را فهرست كند.

شناختی

مناسب تحقیق وچگونگی

تحقیق

مساله تحقیق را شناسایی و آن را بیان كند.

20

تمرین عملی هدف نویسی

روش نگارش اهداف تحقیق

اهداف تحقیق و قلمرو علمی آن را مشخص كند.

بیان مساله و اهداف پژوهش

اهداف جزئی

20
20

متناسب با موضوع منتخب در
كالس

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

3

 . 4ارائه مطالب

60

 .5خالصه کردن نتیجه گیری و تمرین عملی

10

 .6ارزشیابی

5

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

5

 . 8جمع کل:

90

منابع:

1- Burns, N., & Groves,S.. Understanding Nursing Research.(5th ed.).
Philladelphia: W.B. Saunders.2011.
2- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods,
Appraisal, and Utilization.(5th Ed.). Philladelphia: lipincott.2010.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :روش تحقیق در

مقطع :كارشناسی

پرستاری

پیوسته پرستاری

روش تدریس:سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و
پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دكتر طهماسبی،

وایت برد –كامپیوتر

خانم دكتر علوی

هدف کلی :آشنایی با چگونگی بیان گزاره های تحقیق
جلسه
3

رئوس مطالب

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

آشنایی با چگونگی بیان

انااواع سااوال هااای

گزاره های تحقیق شامل

تحقیق -فرضیه پهوهشی انواع سوال های تحقیق را تدوین كند.

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

فرضیه ها و ساوال هاای

-فرض آماری -سازه و

فرضیه پهوهشی را تعریف كرده و منطق تدوین آن را مشخص كند.

تحقیق

متغیر  -تعاریف عملیاتی

تفاوت میان فرضیه پهوهشی و فرض آماری را شرح دهد.

و مفهومی

مالك های ارزیابی مسئله و گزاره های تحقیق را مشخص كند.
مفهوم سازه و متغیر را تعریف و برای هركدام مثالی بیان كند.

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

شناختی

10

تمرین عملی فرضیه نویسی،

10
10
10
10

سوال پهوهش و تعریف متغیر
متناسب با موضوع منتخب در
كالس

20

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

4

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

2

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

2

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

2

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

5

 . 8جمع کل:

90

منابع:

1- Burns, N., & Groves,S.. Understanding Nursing Research.(5th ed.).
Philladelphia: W.B. Saunders.2011.
2- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods,
Appraisal, and Utilization.(5th Ed.). Philladelphia: lipincott.2010.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :روش تحقیق در

مقطع :كارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری

روش تدریس:سخنرانی همراه با بحث گروهی
و پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت برد

مدرس :خانم دكتر طهماسبی،

–كامپیوتر – دیتاپروژكتور

خانم دكتر علوی

هدف کلی :چگونگی بازنگری منابع و پی بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پهوهشی ،و شیوه های استفاده از منابع پهوهشهای قبلی ،ارزشیابی مبتنی بر شواهد
جلسه
4

رئوس مطالب
بازنگری منابع

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
تعریف موضاوع -ضارورت

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شیوه اساتفاده از مناابع موضوع-
ارائه محتوی(منابع بازنگری ،تحقیق را بیان كند.
قبلی
ارزشاایابی مبتناای باار نحوه بازنگری
منابع اطالعاتی برای بررسی پیشینه تحقیق را شرح دهد.
نقد مطالعه -ابزار گردآوری فرایند بررسی پیشینه تحقیق را توصیف كند.
شواهد
اطالعات -ویهگای ابازار  -برای یك موضوع ،پهوهش های قبلی رابا نظر انتقاادی
هدف های بازنگری مناابع اطالعااتی وبررسای پیشاینه

مصاحبه ،مشاهده ،و معایب و

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

شناختی

10
10
15

بررسی كرده و گزارش تدوین كند.

مزایای آنها)ارائه مثاال در

راهکارهای ارزشیابی گزارشات تحقیق برای حمایت از

هر مرحله از درس

15

عملکرد مبتنی بر شواهد را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

90

منابع:
1- Burns, N., & Groves,S.. Understanding Nursing Research.(5th ed.).
Philladelphia: W.B. Saunders.2011.
2- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods,
Appraisal, and Utilization.(5th Ed.). Philladelphia: lipincott.2010.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :روش تحقیق در

مقطع :كارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری

روش تدریس:سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دكتر طهماسبی،

وایت برد –كامپیوتر

خانم دكتر علوی

هدف کلی :آشنایی با ابزارهای اندازه گیری
جلسه
5

رئوس مطالب

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

آشنایی با انواع مختلف 

ابزار گاردآوری اطالعاات -

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

ابزارهاای انادازه گیاری و

ویهگاای اباازار -مصاااحبه،

انواع ابزارهای مورد استفاده در پرستاری را بیان كند.

انتخاب

مشاهده ،و معایاب و مزایاای مزایا و معایب پرسشنامه را تشریح كند.

ابزار مناسب انادازه گیاری،

آنهاا -ارائاه مثاال در هار

حیطه

زمان

شناختی

70

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

موارد استفاده از مصاحبه را بیان كند.

شرح مزایا و معایب ابزارهای مرحله از درس

انواع مقیاس های اندازه گیری نگرش راتوصیف كند.

مختلف اندازه گیری

ابزار مناسب اندازه گیاری بارای پاهوهش خاود انتخااب
نماید.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

1- Burns, N., & Groves,S.. Understanding Nursing Research.(5th ed.).
Philladelphia: W.B. Saunders.2011.
2- Polit, D., & Hungler ,B. Beck , C. Essentials of Nursing Research: Methods,
Appraisal, and Utilization.(5th Ed.). Philladelphia: lipincott.2010.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
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رئوس مطالب

اهداف جزئی

آشنایی دانشجو با مفاهیم تعریااف موضااوع  -ضاارورت

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

77

اعتباار درونای و برونای

موضوع -ارائه محتاوی و اعتباار

اعتبار درونی را تعریف نماید.

پهوهش

درونی و برونی -اعتباار ساازه –

روایی محتوا را توضیح دهد.

عوامال ماؤثر بار اعتباار

اعتبااار مالكاای -روش هااای

روایی سازه را شرح دهد.

درونی و برونای پاهوهش

افزایش اعتبار-عوامال ماوثر بار

روایی مالكی را در  4جمله بیان نماید.

هااای ،بکااارگیری روش

اعتباااار -اناااواع تحقیاااق

روش های مختلف افازایش اعتباار درونای را شارح

های صحیح اعتبارسانجی

درپرستاری -انواع طارح هاای

دهد.

در ابزار مورد استفاده

پهوهشای -ارائاه مثاال در هار

اعتبار بیرونی را شرح دهد.

مرحله از درس

عوامل مؤثر بر اعتبار بیرونی را لیست نماید.
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اهداف رفتاری

حیطه

زمان

رئوس مطالب

اهداف جزئی

شناختی

20

روش های نموناه گیاری

آشنایی دانشجو با تعریاف جامعاه

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

رای  ،و تعیین

آماری،

جامعه آماری را تعریف كند.

حجم نمونه

روش های نمونه گیاری رایا  ،و

نمونه آماری را توصیف نماید.

تعیین

روش های نمونه گیری را دسته بندی نماید.

حجم نمونه

روش های عمده نمونه گیاری احتماالی را فهرسات
كرده و توصیف كند.

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

20
40

عوامل مؤثر در تعیین حجم نمونه برای پهوهش های
آزمایشی را بیان كند.
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شناختی

رعایت نکات اخالقای در

حفاظت از نموناه هاا -روش

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

پهوهش ،محافظات افاراد

های منبع نویسی)-ارائه مثال

خطرات بالقوه برای افراد مورد تحقیق را تعیین كند.

مااورد پااهوهش ،ارائااه

در هر مرحله از درس)

اصول راهنما برای محافظات افاراد ماورد تحقیاق را

گزارش تحقیق

توصیف كند.

بکارگیری نتاای تحقیاق و

انواع گزارش های مربوط به اجرای یك طرح تحقیق

انتشار آن

را نام برده وچگونگی تدوین آنها را بیان كند.
سبك های ذكر منابع مورد اساتفاده در ماتن گازارش
شرح دهد.
ضمن آشنایی با مفااهیم پرساتاری مبتنای بار شاواهد و
پیوساااااتاركاربردتحقیق،كاربردتحقیق درمراحااااال
فرآیندپرستاری راباذكرمثال توضیح دهد.
مشکالت و راهبرد های مرتبط به كااربرد نتاای تحقیاق
در عمل را لیست نمایند.
ضمن آشنایی با شیوه های متعدد انتشار نتای تحقیقاات
،با نحوه نگارش مقاالت و گزارشات كتبای پاروژه هاای
تحقیق آشنا شده و گزارش كتبی طرح پاروژه خاود را
آماده نمایند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:

زمان
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