بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر
روش تحقیق پیشرفته

تعداد واحد 2 :

مسئول درس :دکتر شمسعلی نیا
مدرسین :دکتر شمسعلی نیا ،خانم
نصیری و خانم جهانشاهی

نیمسال اول سال تحصیلی79-79
رشته مقطع تحصیلی  :پرستاری سالمندی  /ارشد

شرح درس  :این درس به منظور آشنایی دانشجویان با روش تحقیق علمی  ،اصول و مبانی فرآیند های تحقیق و
کاربرد آن در بررسی مسایل و چگونگی تهیه یک طرح پژوهشی مقدماتی تنظیم شده است .در طی این دوره یک مقدمه
کلی از تحقیق ارائه می شود و تالش این است که دانشجویان پرستاری با یادگیری روش تحقیق و انجام تحقیقات
کاربردی جایگاه خود را بعنوان یک حرفه تخصصی و علمی به جامعه معرفی نماید .
تاکید درس بر روی فرآیند تحقیق  ،مطالعات کتابخانه ای و تدوین طرح پژوهش است .
هدف کلی  :در پایان این درس دانشجو خواهد توانست اصول و فرآیند تحقیق را توضیح داده و یک طرح پیشنهادی
تحقیق را تنظیم نماید .
اهداف ویژه  :دانشجو بتواند:
-

ضرورت تحقیق در پرستاری را شرح دهد .

-

عنوان نویسی را بر اساس معیارهای پژوهشی تمرین کند .

-

محتوای بیان مسئله در یک تحقیق را نام ببرد .

-

واژه های کلیدی ( تعریف نظری و عملی ) در یک مطالعه را مشخص کند .

-

برای عناوین مختلف سئواالت تحقیق بنویسد .

-

فرضیه و انواع آن را تعریف و تمرین کند .

-

محدودیت های یک مطالعه را شرح دهد .

-

روش های مناسب گردآوری داده ها از مطالعات گوناگون را باز کند .

-

جامعه تحقیق را تعریف کنید .

-

روش های نمونه گیری را شرح دهد .

-

متدولوژی انواع مطالعات کمی را شرح دهد .

-

تمامی مراحل تدوین یک طرح تحقیقاتی را در مورد یک موضوع تحقیقی دارای اولویت به طور کامل و مطابق
الگوی تدریس شده در کالس بکار برند .

-

انواع مقاالت تحقیقی را مطابق الگوهای معرفی شده نقد نمایند .
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تاریخ

عنوان

مدرس

1

96/7/5

تعریف تحقیق  ،روش تعیین اولویت های تحقیقاتی  ،انتخاب موضوع
تحقیق  ،منابع

دکتر شمسعلی نیا

2

96/7/01

طرح تدوین یک پروتکل  ،عنوان  ،بیان مسئله  ،بررسی متون

دکتر شمسعلی نیا

3

96/7/09

متغیرها  ،انواع مطالعات توصیفی – مقطعی

خانم نصیری

96/7/16

طراحی شیوه های جمع آوری اطالعات
(پرسش نامه  ،چک لیست مشاهده و مصاحبه )

خانم نصیری

5

96/8/3

روایی و پایایی ابزار

6

96/8/01

جمعیت و نمونه گیری

7

96/8/07

طرح های مداخله ای ()1

دکتر شمسعلی نیا

8

96/8/11

طرح های مداخله ای ()2

دکتر شمسعلی نیا

4

01-06

دکتر شمسعلی نیا
خانم جهانشاهی

01-06
9

96/9/0

پیش آزمون  ،طرح اجرایی مطالعه  ،منابع و و بودجه الزم تهیه
پروپوزال  ،اصول گزارش نویسی

دکتر شمسعلی نیا

11

96/9/8

چگونگی نقد و بررسی مقاالت انگلیسی و فارسی

دکتر شمسعلی نیا

11

96/9/11

مشکالت احتمالی  ،مالحظات اخالقی

12

96/9/19

اصول کلی تحقیقات کیفی

دکتر شمسعلی نیا

13

96/01/6

تحقیقات کیفی(آنالیز)

دکتر شمسعلی نیا

خانم جهانشاهی

توجه:
تاریخ

ساعت

محل

مدرس

ردیف عنوان کار عملی
-1

نحوه ثبت کارآزمایی بالینی

79/7/03

13-11

سایت دانشکده

دکتر شمسعلی نیا

-2

ارائه طرح تحقیقاتی نوشته شده توسط هر یک
از دانشجویان و نقد و بررسی آنها

8-12 79/13/10

کالس231

گروه اساتید

تاریخ آزمون پایان ترم 79/11/7:ساعت 13-12

تکالیف دانشجو :
ارائه طرح تحقیقاتی  :دانشجویان بر اساس عالقه فردی و تحت نظارت و هماهنگی با استاد مربوطه  ،طرح تحقیقاتی خود را تدوین و در
تاریخ مقرر پس از ارائه در کالس درس تحویل خواهند داد .
نقد مقاله  :هر دانشجو موظف است در ارتباط با طرح تحقیقاتی خود یک مقاله تحقیقاتی را مورد نقد قرار دهد  .دانشجو باید مقاله نقد
شده را در تاریخ تعیین شده تحویل نماید .

منابع اصلی درس
Polit D, Hungler B, Beck C (…) Essentials of nurding research : methods, appraisal , and
utilization ( …) .philadelphia : Lippincott.
برنز و گروه  ،روش تحقیق پرستاری  :اجرای نقد و کاربرد  :ترجمه دهقان نیری و همکاران  ( 1381اندیشه رفیع عابد سعیدی  ،ژیال  ،امیر علی اکبری صدیقه  ،روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت  ،انتشارات سالمی 1391 ، گروه مولفین ( دکتر حسین ملک افضلی و همکاران )  .روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی ( جدیدترین چاپ ).انتشارات دانشگاه پزشکی تهران
 کتب مرتبط با روش تحقیق موجود در کتابخانه هابرخی از لینک های پیشنهادی  :سایر موارد طی جلسات اعالم می شود .

Like
www.cochrane.org
www.ebscohost.com/cinahl
Clinical Nursing Rsearch : http://cnr.sagepub.com
Nurding Search Engine : http://www.nursing-portal.com/nse.asp
Nursing Research(Journal):
http://journals.lww.com/nursingresearchonline/pages/default.aspx
Evidence-Based Nursing-BMJ Journals:ebn.bmj.com
O Methodology:
http://www.qmethod.org/about.php
online Books :
Watson R. Nurding research :designs and methods . Available at : http://books.google.com
Delphi in nursing research in
Grove SK. The practice of nursing research: conduct,critique, and utilization .
http://book.google.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
وبالگ دانش پرستاری
شیوه تدریس  :سخنرانی تعاملی  ،کار گروهی  ،ارائه فعالیت ها و نقد  ،پرسش و پاسخ  ،پروژه .
فعالیت خارج از کالس با وقت قبلی با هر گروه از دانشجویان
نحوه ارزشیابی دانشجو و امتیاز مربوط به آن
ارائه تکالیف در هر جلسه و پاسخ به سئواالت کالسی  11 :نمره
تدوین یک طرح تحقیقی به طور کامل و ارائه آن در پایان دوره  31 :نمره
نقد کامل یک مقاله  /پایان نامه  11 :نمره
آزمون کتبی پایان ترم مریوط به بخش روش تحقیق 51 :نمره
مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تأخیر دانشجو :
سایلنت بودن موبایل در کالس ضروری است  .حضور در تمامی جلسات الزامی می باشد .

