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  (Course Plan)طرح دوره    

 کلی: مشخصات

 پرستاری سالمندی: گروه آموزشی : پرستاری مامایینام دانشکده

 پرستاریکارشناسی ارشد : رشته تحصیلی تکمیلی : روش تحقیق نام درس

 سالمندی

 مشخصات درس:

 5/0نظری و  5/1 تعداد واحد: تکمیلیروش تحقیق  درس:نام 

  عملی

 - پیش نیاز:

 17-13شنبه ها ساعت 1  1400-1401 سال تحصیلیاول زمان برگزاری :     نیمسال 

 دکتر باستانی نام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر باستانی نام مدرس مسوول درس : 

 09123212311 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

faridehbastani@yahoo.com 

 اهداف درس :

امار توصیفی تحلیلی بگونه ای که قادر به  تسلط فراگیران بر روشهای تحقیق علمی و مفاهیم  ، درس کلی هدفهدف کلی : 

 طراحی و اجرای یک طرح پژوهشی و کاربرد نتایج تحقیقات گذشته در عمل باشند.

 شرح درس:
در  طرح تحقیقاتی )پروپوزال( یکو طراحی  تدوین توانایی و علمی تحقیق متدولوژی ودر این درس اصول و مبانی روش تحقیق 

 نحوه حل مساله را کسب نموده و در راه کشف راههای غلمی قادر و توانا گردد. ومرور شده حوزه بالین 
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عاطفی و روان  ،حیطه شناختی اهداف اختصاصی و رفتاری این درس در سه: 1اهداف اختصاصی

  را شامل میشود.حرکتی 

 :شناختی در حیطه اختصاصیاهداف 

 .دهد در حوزه پرستاری مدرن توضیح و لزوم انجام آنرا  مفهوم پژوهشمروری بر اصول و مبانی تحقیق و  -1

 نام ببرد. تحقیقی را در قالب عنوان پژوهش، موضوعداده و معیارهای یک  علمی پژوهش و مراحل آن را توضیح روش -2

  .توضیح دهد را پژوهش سئواالت و ( تعریف فرضیه و انواع فرضیهها) فرضیه اهداف، تدوین نحوه -3

ها: انواع متغیرهای کمی و . الزم به ذکر است که در بخش متغیر کند توصیف را آنها گیری اندازه مقیاس و آن انواع و متغیرها -4

داخله گر و مخدوش مکیفی و مستقل و وابسته و مقیاسهای اندازه گیری در درس آمار تدریس  می شود و متغیرهای زمینه ای و 

 کننده و تعدیل کننده در این درس اشاره می گردد.

درس آمار ذکر می  در بخش نمونه گیری: تعاریف جامعه و نمونه در .دهد تشخیص را نظری( و عملی تعاریف واژه ها )بطور -5

 شود .

 .را توضیح دهدنمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی( گیری ) نمونه های روش انواع  -6

 . را نام برده و توضیح دهد پژوهشهای کمی انواع -7

زمونهای  پارامتریک و آتجزیه و تحلیل داده ها را توضیح دهد. )الزم به ذکر است که در درس آمار نمودارها در دیاگرام و  -8

ی شود. ضمن معادلهای نان پارامتریک تدریس می گردد و در درس روش تحقیق  انواع جداول یک بعدی و دوبعدی اشاره م

 توضیح داده میشود  5و4ه شکل بحث  در توضیحات فصل اینکه تحلیل یافته ها  و تفسیر نتایج ب

 را توصیف کند.مالحظات احالقی در پژوهش و  یخالقاصول  ا- 9

 .دهد توضیح نتیجه گیری و پیشنهادات برای کاربرد یافته ها و پژوهش های آتی را  -10

 .دهد را شرح( research utilizationروشهای کاربری نتایج تحقیقات در بهبود خدمات پرستاری ) -11

 :عاطفی در حیطه اختصاصیاهداف 

 .نموده و ارزش قائل باشد درک در حوزه بالین و درمان را علمی بکارگیری روش اهمیت -1

 توجه نموده و اهمیت دهد. به  نکات اخالقی در اجرای پژوهش  -2

 :حرکتی روان در حیطه اختصاصیاهداف 

 .نماید طرح را مناسب سئوال نموده و را انتخاب  پرستاری درحیطه  پژوهش قابل یک مساله -1

 باشد علمی و مطالعه کتابخانه ای  متون بررسی و جستجو در پی پژوهش خود  برای مسئله -2

 .کند تدوین را خود پژوهش نظری یا مفهومی چارچوب  -3

 .کند تنظیم را خود پژوهش سئواالت و ها فرضیه اهداف، -4

 .وبرای آنها جدول رسم کند نموده مشخص را خود پژوهشمتغیرهای اصلی   -5

 .و علمی تهیه کند  مناسب ابزار پژوهش متغیرهای گیری اندازه برای -6

 .در مطالعه پژوهش ها، قادر به نقد مقاله باشد -7

 

                                                           

 . استمنظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده  1
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 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 منظم در کالس تعامل حضور و  

 (بارگذاری شده در سامانه نویدمربوط به دانشکده و  پیوستفرم تنظیم یک طرح پژوهشی )بر اساس 

یک نتخاب ابا )ژورنال کالب( بطور انفرادی  ،فارسی و انگلیسی پژوهشی-مقاله کمی علمی دوو بررسی تمرین نقد  

 و یک مقاله انگلیسی مرتبط با موضوع یا عنوان پژوهش . مقاله فارسی

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 حضور و تعامل منظم در کالس  -1

ی انتخابی عنوان پژوهشطرح تحقیقاتی )پروپوزال( بر اساس یک یک ارائه شفاهی  -2

 خود به دلخواه 

ارائه کتبی طرح تحقیقاتی )پروپوزال( بر اساس یک عنوان پژوهشی انتخابی به  -3

 دلخواه خود 

مرتبط با پرستاری طبق اصول و انگلیسی نقد مقاله اصیل فارسی  دو  ارائه شفاهی -4

 نقد
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 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 کتب  فارسی در خصوص تحقیق در پرستاری )موجود در کتابخانه و سایت های اینترنتی(  

 Burns, N. & Grove K. (2014). Understanding Nursing Research: Building an evidence-based 
practice/. 4th ed. - St. Louis, MO: Saunders/Elsevier 

 Polit Denise F. & Beck Cheryl Tatano. NURSING RESEARCH: GENERATING AND ASSESSING 
EVIDENCE FOR NURSING  2018 

 PRACTICE,  9th ed.- Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2011.  
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