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تعداد دانشجویان7 :

جامعه و اطفال
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سال
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تعداد جلسات16 :

دروس پیشنیاز :آمار
پيشرفته
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تحصيلی67-76
محل برگزاری كالس :دانشکده پرستاري و مامایی

مسوول درس :دکترميترا پيامی

تاریخ و ساعت امتحان :طبق جدول

محل برگزاری امتحان :دانشکده پرستاري و

امتحانات دانشکده

مامایی

اسامی مدرسين :دکتر نسرین جعفري ،دکترمعصومه نمدیان ،دکترميترا پيامی

شرح درس واحد نظری و عملي :در این درس اصول و مبانی روش تحقيق و چگونگی طراحی یک طرح پژوهشی و قواعد نقد و بررسی پزوهشهاي دیگر
مرور شده و دانشجو با نحوه مواجهه علمی با مسایل پيرامون خود می تواند نگرش حل مساله را کسب نموده و در کشف راههاي علمیی قیادر و توانیا ریردد
جهت تسلط دانشجو بر مباحث ارائه شده و رفع اشکاالت جلسات کار عملی در طول دوره در نظر ررفته شده است که در این جلسات بر اساس جدول پیروهه
هاي محوله به دانشجویان توسط دانشجو و اساتيد مورد نقد قرار خواهد ررفت
اهداف كلي نظری و عملي :آشنایی با فرایند تحقيق علمی و کاربرد آن در روند تهيه پایان نامه و رزارش نهایی
اهداف اختصاصي نظری و عملي :از دانشجویان انتظار می رود که در پایان درس قادر باشند:
1

ضرورت انجام تحقيقات پرستاري را در جهت توليد و توسعه دانش مبتنی بر شواهد مورد بحث قرار دهند

1

تفاوت تحقيقات کمی و کيفی را ذکر نماید

4

مراحل اجراي یک تحقيق کمی را توضيح دهد

3

عنوان مناسب جهت انجام یک تحقيق بر اساس فرایند انتخاب عنوان را پيشنهاد دهد

0

چهارچوب پنداشتی و نظري مناسب با موضوع تحقيق تهيه کند

7

اصول نگارش در مروري بر متون را بکار ريرد

6

اهداف پژوهش ،سواالت پژوهش و فرضيه هاي پژوهش متناسب با نوع پژوهش تدوین نمایند

8

متدولوهي تحقيق را به تفکيک انواع مطالعات کمی شرح دهد

6

انواع روشهاي نمونه ريري با ذکر معایب و محسنات هر یک را ذکر نماید

 15روش هاي مناسب جمع آوري اطالعات را با ذکر محسنات و معایب ذکر نماید
 11اعتبار و اعتماد علمی ابزار جمع آوري اطالعات را توضيح دهد
 11از روش مناسب خالصه سازي و رزارش نتایج پژوهش در قالب جداول و نمودار بر اساس اهداف مطالعه استفاده کند
 14عوامليکه منجر به محدودیت تحقيق می شوند و راهکارههاي رفع آن را در تحقيقات انجام شده مورد نقد قرار دهدد

 13سوءريري و انواع آن را تعریف نموده و نقش آن بر اعتبار نتایج تحقيق تشخيص دهد
 10اصول نگارش بحث و ارائه پيشنهادات مناسب براي مطالعات بعدي را توضيح دهد
 17یک طرح تحقيقاتی بر اساس پرپوزال پایان نامه تهيه نماید
 16اصول اخالقی را در انجام پژوهش مد نظر قرار داده و این اصول را در انجام تحقيق به کار ريرند
 18انواع روش تحقيق کيفی را ذکر کنند
اهداف اختصاصي) واحدعملي(دانشجو بتواند بر اساس اصول و فرایند تحقيق یک طرح تحقيقاتی فرضی را تنظيم و بر اساس متدولوهي مناسب تکميل
نماید در طول جلسات کار عملی مراحل انجام طرح تحقياتی توسط دانشجویان و اساتيد به بحث و نقد رذاشته شده و فراريران موظف به رفع اشکاالت
مطروحه و ارائه رزارش نهایی کتبی و شفاهی در جلسات مربوطه می باشند

شیوه تدریس :سخنرانی ،بحث رروهی
تكالیف دانشجویان :دانشجویان موظفند طبق برنامه زمانبندي شده تکاليف محوله را ارئه نمایند
1

پيشنهاد عنوان پژوهش و تنظيم اهداف کلی ،ویژه ؛ کاربردي ،سواالت یا فرضيات تحقيق متناسب با نوع تحقيق کمی

1

مشخص نمودن نوع متغيرهاي تحقيق در عنوان پيشنهادي ،روش و ابزار مناسب براي رردآوري داده ها  ،محدودیت هاي پژوهش و راهکارههاي
رفع آن ،مالحظات اخالقی

4

تهيه جداول توخالی براي خالصه سازي یافته هاي مطالعه

3

تکميل یک پرپوزال تحقيقاتی

0

نقد دو مقاله تحقيقی

ارزشیابي دانشجویان:
1

حضور و مشارکت فعال دانشجو در کالس

 %0از نمره پایانی

1

ارائه به موقع تکاليف کتبی و شفاهی طبق جدول زمانبندي

 %10نمره پایانی

4

نقد دو مقاله کتبی

 %15نمره پایانی

3

ارائه رزارش نهایی پرپوزال کتبی و شفاهی

 %45نمره پایانی

0

امتحان پایان ترم

 %35نمره پایانی

شیوه ارزشیابي دانشجویان در واحد نظری:
روش
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شیوه ی ارزشیابی دانشجویان در واحد عملی:
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1

ارائه به موقع تکاليف کتبی و شفاهی طبق جدول زمانبندي

1

نقد دو مقاله کتبی

 %15نمره پایانی

4

ارائه رزارش نهایی پرپوزال کتبی و شفاهی
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معرفی طرح درس ،آشنایی با ماهيت تحقيق ،روش انتخاب عنوان

دکتر نمدیان

دوم

3شنبه

67/6/16

8-15

بيان مسئله و اهميت تحقيق ،

دکتر نمدیان

تعاریف واهه ها ،نقد عنوان و بيان مسئله
سوم
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دکتر پيامی

چهارم

3شنبه

67/8/4

8-15

کليات روش نگارش اهداف ،سواالت و فرضيات پژوهش اهداف

دکتر پيامی

پنجم

3شنبه
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8-15

ششم

3شنبه

67/8/16

8-15

هفتم

3شنبه

67/8/13

8-15

انواع روش تحقيق مداخله اي ( تجربی و نيمه تجربی)

هشتم

3شنبه

67/6/1

8-15

انواع متغير  ،مقياس هاي اندازه ريري با تمرکز بر تعاریف عملی ،

کاربردي
انواع روش تحقيق کمی توصيفی(معمولی ،مقایسه اي ،بعد زمانی:

دکتر پيامی

طولی ،مقطعی  ،روند ،رویداد جدارانه)
انواع روش تحقيق کمی :رذشته نگر و آینده نگر و مطالعات

دکتر پيامی

همبستگی ( توصيفی ،پيشگویی کننده ،طراحی تست
مدل)
دکتر پيامی – ارائه تکليف
شماره یک به شکل کتبی
به رروه اساتيد :کار عملی
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دکتر نمدیان

سوريري
نهم

3شنبه
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8-15

محيط پژوهش  ،جامعه پژوهش ،جمع آوري داده  ،ابزار اندازه ريري

دکتر جعفري
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دهم

3شنبه
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8-15
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3شنبه
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8-15

کار عملی ( جلسات  6الی )15

رروه اساتيد

دوازدهم

3شنبه

67/6/16

8-15

بحث و نتيجه ريري ،رزارش و انتشار یافته ها ،جدول رانت و هزینه

دکتر نمدیان

سیزدهم

3شنبه

67/15/7

8-15

اخالق پژوهش و محدودیت هاي پژوهش

دکترجعفری

چهاردهم

3شنبه

67/15/10

8-15

تحقيق کيفی

دکترجعفری
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