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       پرستاری گروه آموزشی:        پرستاری و مامایی  کدهدانش

 69-69اول نیمسال تحصیلی 

 ترم اول کارشناسی  ارشد مراقبت ویژه             دانشجویان 

 

 2       د:حتعداد وا     روش تحقیق پیشرفته    : نام واحد درسی

ندارد           پیش نیاز: (عملی  -) نظری د:نوع واح  واحد        

مکان برگزاری:    11=12 :ساعت  یکشنبه  زمان برگزاري كالس:

 9کالس شماره 

)به ترتیب حروف  اساتید                دکنر ساکی مسئول درس:

 میالغدکتر  ،دکتر ساکی  الفبا(:

 11 -12شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

با مبانی روش تحقیق در حیطه های مختلف  در این درس دانشجویان

پرستاری نظیر آموزش، مدیریت و مراقبت بالینی آشنا می شوند و 

بر این اساس قادر به طراحی یک مطالعهه و نقهد شهواهد تهشهته 

خواهند بود. درس کنونی، بر پاسخگویی بهه سهاوا ت مهرتبا بها 

اریههای مدیریت مراقبت ویژه و حل مشکالت بیماران مبتال بهه بیم

 حاد و اورژانسی در بزرتسا ن تاکید دارد.

 )لطفا شرح دهید(: هدف کلی
و کسکب ماکارت مزم در آشنایی دانشجویان با روش های متداول تحقیق در علوم پزشککی 

  کاربرد روش علمی پژوهش، نگارش  یک طرح پژوهشی مقدماتی و نقد و بررسی

 بینابینیاهداف 
 ران انتظار مي روددر پایان این دوره از فراگی)

 روش علمي پژوهش و مراحل مختلف آنرا بیان كنند. .1

چگونگي  طرح مسکئله و ویژگکي هکاي موضکوع پکژوهش را پنداشت و نظریه را توضیح داده،  .2

 توضیح دهند.

 اهمیت بررسی متون و تفاوت آن با مطالعه کتابخانه ای را بیان نمایند .3

رضیه ها و پکیش فرضکااي پژوهشکي را بیکان انواع، شرایط و نحوه تنظیم اهداف، سوامت ف .4

 نمایند.

 متغیر و انواع آن در پژوهش را تعریف كنند .9

 انواع  را با هم مقایسه نمایند. آنپژوهش ها را از جاات مختلف تقسیم بندي نموده و  .9

هکاي ماکم نمونکه  روش ،هاي جامعه، نمونه و محیط پژوهش را بیان داشته تعریف و ویژگي .7

 ند.گیري را توضیح ده

 اهمیت و جایگاه اصول اخالقي در تحقیق را بیان كنند. .8

 .  روشااي مختلف جمع آوري داده ها را توضیح دهند .6

و این فرآیند را در یکک مقالکه بررسکی  داده ها را بیان كنندتحلیل  فرآیند تجزیه و  .11

 نمایند

 چگونگي بكارگیري نتایج تحقیقات در عمل را بیان نمایند. .11

 تحقیق را توضیح دهند.نحوه انتشار نتایج  .12

پژوهش مبتنی بر مدل برنز و گراو  یک مقاله را نقد  روش نقد و بررسیضمن آشنایی با    .13

 .نمایند

 را تدوین نمایند. مقدماتی با بكار گیري فرآیند تحقیق یك طرح پژوهشي  .14
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 های تدریس:شیوه

  &سخنرانی برنامه ریزی شده & سخنرانی

 &پرسش و پاسخ 

& (PBLیککادگیری مبتنککی بککر حککل مسککئله)  &بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 
 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

دانشجویان می بایست بطور منظم و در ساعت مقرر در کالس درس  -1

 حاضر باشند.

ده و با آمکادگی قبلکی دانشجویان با مطالعه منابع معرفی ش -2

درکالس حاضرشده و مکلف به ارائه تکالیف هفتگی و شرکت فعال در 

 مباحث درسی و نقد پروپوزال ها  می باشند.

هر دانشجو مکلف به آماده سازی و نگارش  یکک طکرح پژوهشکی  -3

 مقدماتی  و اراده یک نقد مقاله می باشد.

 وسایل کمک آموزشی:  

 &پروژکتور اسالید  خته و گچت * وایت برد

  

 -------------- ببرید( لطفًا نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

                      نمککره درصککد 19شککرکت فعککال در کککالس     آ

  درصد نمره 31رائه و تنظیم یک پروپوزال ا

 29د ارائه سمینار گروهی یا بررسی متون معتبکر و جدیک      

 نمره درصد 31  آزمون پایان ترم       نمره درصد

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد )

 نوع آزمون

جور           *ایچندگزینه     *  پاسخ کوتاه      *تشریحی

 *غلط -صحیح          *کردنی
 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

1- Polit DF. Beck CT. Nursing research principles and methods, 9th Ed. 

Philadelphia: lippincott. Williams & Wilkings. 2010. 

2.Burns N. Grove SK. The Practice of Nursing Research. 7th Ed. Philadelphia 

:W.B Saunders. 2012 

3.Griffiths P. Bridges J. nursing research methods. London. Sage. 2010. 

4.Marilynn J. Wood, Janet C. Ross-Kerr. Basic Steps in Planning Nursing 

Research: From Question to Proposal. 2011. 

5.Macnee Cl. McCabe S. understanding nursing research. 2nd Ed. . 

Philadelphia: Lippincott. Williams & Wilkings. 2008. 

6.Dempsey,P. Dempsey, A. Using Nursing Research. 5th Ed. Lippincott. 2000 

7.Carpenter C. Suto M. Qualitative Research for Occupational & Physical 

Therapists. 3rd Ed. Oxford: Blackwell. 2008 

8. Streubert HJ, Carpenter DR. Research in Nursing. 5th ed. Philadelphia: 

Lippincott.2011. 

9. Corbin J. Strauss A. Basics of qualitative research. 3ed Ed. sage.2008. 
 

 منابع فارسي:
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صلصالی مهوش، بریم نژاد لیلی، طالقانی فریبا و صلصالی مجید. تحقیق در پرستاری، فرآیند ارزیابی  -1

 .1831انتقادی و کاربرد. انتشارات بشری 

برنز سوزان، گرو نانسی. ترجمه ناهید دهقان نیری و همکاران. روش تحقیق پرستاری، اجرا، نقد و  -1

 .1831یشه رفیع کاربرد. انتشارات اند

ادیب حاج باقری محسن، پرویزی سرور و صلصالی مهوش. روشهای تحقیق کیفی. انتشارات  -8

 1831بشری.

معماریان ربابه، محمد خان کرمانشاهی سیما. کاربرد اصول و روشهای تحقیق در پرستاری. نشر  -1

 1833تحفه.

 1831حجتی حمید. روش تحقیق در پرستاری. نشر حکیم هیدجی.  -5

 1835جعفرآقایی فاطمه، دهقانزاده شادی، پایه های تحقیق پرستاری. انتشارت بشری. -6

 1836سلطانی اکبر و همکاران. پزشکی مبتنی بر شواهد. ویرایش دوم. نشر ویستا،  -7
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

عنوان  تاریخ جلسه

 مطالب

استاد  اهداف

 مربوط

معارفهههههه    1

ارزشههههیابی 

    آغهههازین

تبیهههههههین 

 انتظارات

برقراری ارتباط، اطمینهان از داشهتن 

 پیش نیازها، جایابی وتعیین اهداف

دکتر غالمهی 

 دکتر ساکی

کلیات تحقیق  28/6/69 2

پرسهههتاری و 

 مبانی آن 

 

تحقیق پرستاری را تعریهف و اهمیهت -1

 آن را تشریح کند

تاریخچه و رشد تحقیهق پرسهتاری را -2

 توضیح دهد

روش هههای تحقیههق  پههارادایه ههها و-3

 پرستاری را تشریح و تمایز دهد

منابع دانهش در پرسهتاری و اههداف -3

 تحقیق در پرستاری را نام ببرد

مثالهایی از تحقیقات کمی و کیفی و -4

 کاربرد آنها را در بالین بیان کند.

 دکتر غالمی

 دکتر ساکی

فرآینههههد و  /4/7 3

 زبان تحقیق

انتخهههههها  

موضوع تحقیق 

و بیههههههان 

 مساله

اههههههداف و 

 سوا ت تحقیق

واژه های پدیده، مفهوم و تاوری را -1

 شناسایی کند

انواع متغییرهای مهورد مطالعهه را -2

 شناسایی و تمایز دهد

انواع فرضیات و سهاوا ت تحقیهق را -3

 توضیح دهد

تام های اصلی در تحقیق کمی را نام -4

 ببرد

اهمیت مساله تحقیق در پرستاری را  -5

 توضیح دهد

بع تعیههین موضههوع یهها مسههاله منهها -6

 تحقیق را نام ببرد

مقدمه، بیان مساله و ضرورت تحقیق  -7

 را توضیح دهد

اهداف کلی، ویژه و کاربردی تحقیق  -8

 را توضیح دهد

ساوا ت کلی، ویژه و کاربردی تحقیق -9

 را توضیح دهد

تعریف نظری و عملی متغییرهها را  -11

 تمایز و بیان کند

 دکتر ساکی

مرور متون و   11/7 4

چارچو  نظری 

 مطالعه

اهمیههت مههرور متههون در تحقیههق را -1

 توضیح دهد.

پایگاههای اطالعاتی و منهابع مهرور -2

 متون را بشناسد

 مراحل مرور متون را بیان کند-3

نحههوه اسههتفاده از مههرور متههون و -3

 یافته های سایر مطالعات را بداند

 یساکدکتر 
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انهههواع مهههرور پیشهههرفته نظیهههر -4

 نتز را بشناسدمتاآنالیز و متاس

خصوصیات چارچو  های نظری را توضیح -5

 دهند

انهههههههواع  29/7 5

مطالعات کمی 

و طههرح هههای 

غیر تجربی و 

 تجربی

اصول و مبانی طرح همبسهتگی مقطعهی -1

 را توضیح دهد

اصول و مبانی طرح ههای پیمایشهی و -2

 موردی را بیان کند

اصول و مبانی طرحهای تهشته نگر را -3

 ندبیان ک

اصول و مبانی طرح های آینهده نگهر -4

 را بیان کند

خصوصیات طرح ههای تجربهی و عوامهل -5

موثر بر روایی داخلی این تونهه طهرح 

 ها را توضیح دهد

پهس -اصول طهرح تروههی پهیش آزمهون-6

 آزمون را توضیح دهد

اصول طرح انهدازه ههای تکهراری را -7

 توضیح دهد

 دکتر ساکی

انهههههههواع  2/8 6

طرحهههههههای 

و تجربهههههی 

طرحهای نیمه 

تجربی/شهههبه 

 تجربی 

اصول کنتهرل 

 تحقیق

اصول طرح چههار تروهههی سهالمون را -1

 توضیح دهد

 اصول طرح فاکتوریل را توضیح دهد-2

اصول طرح ساده تجربی دو تروههی را -3

 توضیح دهد

اصول طرح تروه کنتهرل نامعهادل را -4

 بیان کند

 اصول طرح سری زمانی را توضیح دهد-5

خارجی و داخلی تحقیهق  کنترل عوامل-6

 را تمایز دهد

روشهای کنترل خصوصیات واحهدها را  -7

 بیان کند

مبههانی اعتبههار داخلههی و خههارجی  -8

 تحقیق را توضیح دهد

 ساکیدکتر 

روشهای جمهع  6/8 7

آوری داده 

 ها 

تعریف جمع آوری داده هها و منهابع -1

 جمع آوری داده ها را بیان کند

آوری  تزارشهی در جمهع-روشهای خهود-2

-داده ها و اشهکال مقیهاس ههای خهود

 تزارشی را توضیح دهد

روشهای مشهاهده ایهی در جمهع آوری -3

 داد ها را توضیح دهد

روشهههای بیوفیزیولوژیههک در جمههع  -4

 آوری داده ها را توضیح دهد

 دکتر ساکی

کههار عملههی)  16/8 8

ارائه پروژه 

 تحقیقاتی(

ارائه  شفاهی تکالیف عملی مباحث   -1

  رائه شدهنظری ا

 -دانشجویان

 مدرسین

9 23/8 
 تعطیل رسمی

تعیین روایی 

و پایههههایی 

مقیاس ها در 

 مطالعات کمی

 روایی و پایایی را تعریف کند-1

 روایی صوری را توضیح دهد-2

تعیین روایی محتوی کمی و کیفهی را -3

 توضیح دهد

تعیین روایی معیاری/مالکی را توضیح -4

 دهد

 ضیح دهدتعیین روایی سازه را تو-5

 روشهای تعیین پایایی را توضیح دهد-6

 دکتر غالمی

انتخهههههها   31/8 11

جامعه هدف و 

انواع نمونه 

تیهههههری در 

 مطالعات کمی

جمعیههت و جامعههه مههورد مطالعههه را -1

 شناسایی کند

 اصول نمونه تیری را توضیح دهد-2

انههواع نمونههه تیههری احتمههالی را -3

 توضیح دهد

لی را انواع نمونه تیری غیر احتمها-4

 توضیح دهد

 غالمیدکتر

اصول تحلیهل  7/6 11

داده هههههای 

 کمی

توضههیحی اجمههالی در خصههور کههاربرد -1

 آمار توصیفی و تحلیلی بیان کند

تست های آماری دو متغییهری و چنهد -2

 دکتر غالمی
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 متغییری را تمایز دهد

 اطالعات آماری را تفسیر کند-3

کههار عملههی)  14/6 12

ارائه پروژه 

 تحقیقاتی(

ارائه  شفاهی تکالیف عملی مباحث   -1

  نظری ارائه شده)

 -دانشجویان

 مدرسین

کاربرد اخالق  21/6 13

 در پژوهش

 اهمیت اخالق در پژوهش را توضیح دهد-1

کدهای اخالقی ملی و بین المللهی را -2

 بیان کند

اصول پایهه اخهالق در پهژوهش نظیهر -3

سودمندی، عدالت، رضایت آتاهانه و حق 

 توضیح دهد استقالل را

 غالمیدکتر 

افزایش دانش  28/6 14

و مهههارت در 

زمینههه نقههد 

 تحقیقات کمی

 اصول نقد بیان مساله را توضیح دهد-1

اصول نقد متدولوژی تحقیق را بیهان -2

 کند

اصول نقد قسهمت یافتههه هها و بحهث -3

 تحقیق را توضیح دهد

ابزارهای نقد تحقیقات کمی را ذکهر -4

 کند

 دکتر غالمی

آشههههههنایی  9/11 15

اجمههالی بهها 

اصول تحقیهق 

 کیفی

 انواع مطالعات کیفی را نام ببرد-1

اصههول و مبههانی ترانههدد تاههوری را -2

 توضیح دهد

اصهههول و مبهههانی فنومنولهههوژی و -3

 اتنوترافی را توضیح دهد

 دکتر ساکی

افزایش دانش  12/11 16

و مهههارت در 

زمینهههههههه 

کههههههاربرد 

شههههواهد در 

 بالین و عمل

اهد در پرستاری عملکرد مبتنی بر شو-1

 را توضیح دهد

موانع و تسهیل کننده ههای کهاربرد -2

 شواهد در عمل پرستاری را توضیح دهد

مراحل عملکرد مبتنی بر شهواهد در  -3

 پرستاری را توضیح دهد

 دکتر غالمی

طراحهههههی و  16/11 17

تههدوین یههک 

طرح مطالعهه 

کمی و ارائه 

 تزارش نهایی

تنظیه پروپوزال در زمینه یهک طهرح -1

 مطالعه تجربی

تنظیه پروپوزال در زمینه یک طهرح  -2

 مطالعه غیر تجربی

 -دانشجویان

 مدرسین

متعاقبا  18

اعالم می 

 گردد

پایان  آزمون

و  تههههههرم 

ارائه تزارش 

كتبههههههههي 

پروپههههوزال 

پهههههههروژه 

 تحقیقاتي

  

 


