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 نام خداهب

 روش تحقیق پیشرفته  موضوع تدريس:

   پيش نياز:           عملی( -)نظری واحد 2: تعداد واحد

 1397-98زمان: نيمسال اول                         1ترم پرستاری  ارشد کارشناسیگروه هدف: دانشجويان 

  دکتر قاسمی -مدرس: دکتر عصاررودی                                           پرستاری و مامايیمحل اجرا: دانشكده 

ghaderassar@yahoo.com, ghasemimr901@mums.ac.ir   

 هدف كلي

ای که قادر به طراحیی و  گونههای تحقيق کمی( بهروش های تحقيق )بخصوص روشی زمينههای الزم در ارتکسب دانش و مه

   اجرای يک طرح پژوهشی باشند.

 اختصاصياهداف 

 دانشجويان پس از طي دوره بتوانند:

 د.نتحقيق پرستاری را تعريف کرده و ضرورت انجام آن را تبيين نماي .1

ای مناسیب بیرای آن نریارش    های يک عنوان مناسب را ذکر کرده و بيیان مسیهله  ده، ويژگیمنابع کسب عنوان را نام بر .2

 .دننماي

تشرح نموده و برای طرح پيشنهادی تحقيق خیود میرور مناسیبی انجیام     مراحل آن را  ،ضرورت مرور متون را ذکر کرده .3

 داده و نرارش نمايند.

 چارچوب پژوهش و انواع آن را توصيف نمايند. .4

 اف را از يكديرر افتراق داده و اهداف مناسبی برای طرح پيشنهادی تحقيق خود بنويسند.انواع اهد .5

طیرح پيشینهادی تحقيیق خیود سیؤال يیا        تفاوت سؤال تحقيق و فرضيه را شرح داده، انواع فرضيات را نام برده و بیرای  .6

 فرضيه مناسب بنويسند.

 د.نيشنهادی تحقيق خود را مشخص سازانواع متغيرها را از يكديرر تفكيک کرده و متغيرهای طرح پ .7

 اصول اخالقی حاکم بر پژوهش را بيان نمايند. .8

 د.نانواع طرح تحقيق کمی را توصيف نموده و طرح مناسب را برای پژوهش خويش انتخاب نماي .9

 د.نهای تحقيق کيفی بيان نماياز انواع روش را کلياتی .11

 محيط پژوهش توضيحات کاملی ارائه دهند.گيری و های نمونهدر مورد جامعه پژوهش، نمونه، روش .11

 را شرح دهند.گيری اندازههای انواع مختلف روش .12

 انواع مختلف روايی و پايايی ابزارها را توصيف نمايند. .13

 شرح دهند.( Research Utilization)های کاربردی کردن تحقيق را در پرستاری روش .14
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 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

 نمجريا عناوين هفته

 دکتر عصاررودی  مرور طرح دوره، تعريف تحقيق و ضرورت آن  1

 دکتر قاسمی  اهداف   -بيان مسأله -عنوان 2

 دکتر قاسمی -دانشجويان مرور متون -ارائه دانشجويان ) عنوان( 3

 دکتر قاسمی -دانشجويان فرضيه -سوال -چارچوب پژوهش -ارائه دانشجويان )بيان مسأله( 4

  دکتر قاسمی -دانشجويان متغير -مرور متون( -ارائه دانشجويان )هدف 5

 دکتر قاسمی -دانشجويان اخالق در پژوهش -فرضيه و متغيرها(-ارائه دانشجويان )سؤال 6

 دکتر عصاررودی، دکتر قاسمی -دانشجويان نقد و بررسی گروهی تكاليف دانشجويان  -انتهای بلوک اول 7

 دکتر عصاررودی  يفی و همبستریهای تحقيق توصطرح 8

 دکتر عصاررودی  های تحقيق نيمه تجربی و تجربیطرح 9

 دکتر  قاسمی های تحقيق کيفیطرح 11

 دکتر قاسمی -دانشجويان جامعه پژوهش، نمونه، و محيط پژوهش -ارائه دانشجويان )طرح تحقيق( 11

 دکتر عصاررودی  -دانشجويان گيری ونههای نمروش -ارائه دانشجويان )جامعه، نمونه و محيط( 12

 دکتر عصاررودی  -دانشجويان گيریهای اندازهانواع مختلف روش -گيری(ارائه دانشجويان )روش نمونه 13

 دکتر عصاررودی  گيری، روايی و پايايیهای اندازهانواع مختلف روش 14

 دکتر عصاررودی  روايی و پايايی 15

 دکتر عصاررودی، دکتر قاسمی -دانشجويان د و بررسی گروهی تكاليف دانشجوياننق -انتهای بلوک دوم 16

 

 روش تدريس

 و گروه های کوچکبحث گروهی  ،سخنرانی، پرسش و پاسخ

 وظايف و تكالیف دانشجو

 مطالعه و کسب آمادگی راجع به مطالب هر جلسه

 حث گروهیو ب و شرکت فعال در گروه های کوچک حضور منظم و بموقع در کالس درس

 گام پروپوزال تحقيق، ارائه شفاهی و کتبی آنبهتهيه گام

 روش ارزشیابي دانشجو

 نمره 2 و گروه های کوچک: بحث گروهی ،کالسمشارکت فعال در 
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 نمره 6پروپوزال پژوهشی 

 نمره  12 :)تشريحی، کوتاه پاسخ و چهارگزينه ای( پايان دوره آزمون کتبی
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