دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
دانشكده پرستاري مامائي
نام درس:روش تحقیق وطراحي طرح تحقیق

تعداد واحد1 :

نوع واحد 0/5 :واحد نظري –  0/5واحد عملي

فراگیران :دانشجویان کارشناسي مامایي

ساعت کالس :شنبه 8-01

نیمسال :دوم 49-49

مدرسین :دکتر قرشي ،دکتر لري پور
شرح درس :این درس به منظورآشنایي دانشجویان با انجام تحقیقات درمامایي ونحوه انتخاب یک موضوع به عنوان
موضوع تحقیق ونحوه نگارش طرح تحقیق طراحي شده است.
هدف کلی :فراهم آوردن فرصت هاي آشنایي دانشجو با روش علمي پژوهش ونگارش یک طرح پژوهشي مقدماتي
اهداف جزئی :در پایان این درس انتظار ميرود فراگیران قادر باشند:
 -1اهمیت پژوهش وانواع پژوهش را بیان کنند.
 -2نحوه انتخاب عنوان پژوهش را عنوان کنند.
 -9چگونگي مروري برمطالعات انجام شده را توضیح دهند.
 -9نحوه نگارش اهداف ،فرضیات و سواالت را بیان کنند.
 -5جامعه ،نمونه ومحیط پژوهش را شرح دهند.
 -6انواع متغیرهاي پژوهش را بیان کنند.
 -7روش هاي گردآوري اطالعات را توضیح دهند.
 -8ابزارهاي اندازهگیري و جمعآوري دادهها را شرح دهند.
 -4روشهاي تعیین اعتماد و اعتبار ابزار را شرح دهند.
 -10روشهاي تجزیه وتحلیل اطالعات را بیان نمایند.
 -11چگونگي تفسیرداده ها ،نتیجه گیري وکاربرد نتایج پژوهش وگزارش ان را بازگو کنند.

 -12اصول اخالقي پژوهش را شرح دهند.
روش تدریس:این درس با روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ ارائه ميشود .در بخش عملیي ،دانشیجویان فعالییت
طراحي یک طرح پژوهشي را شخصا و با هدایت مدرسین برعهده ميگیرند.
وظایف دانشجویان:
 -1شرکت کامل و فعال در جلسات درس
 -2شرکت فعال در بحث هاي گروهي
 -9انتخاب یک عنوان پژوهشي و نگارش طرح پژوهشي همگام با جلسات تدریس
 -9شرکت در آزمون کتبي پایان دوره
 -5تحویل کتبي طرح پژوهشي پس از اتمام جلسات
روش ارزشیابی:
بخش تئوری
 -1شرکت کامل و فعال در کالس درس
 -2ارائه تكالیف مربوط به طرح پژوهشي انتخابي در هر جلسه کالس
 -9شرکت در امتحان کتبي پایان دوره
بخش عملی
 -1نقد دو مطالعه کمي
 -2تحویل کتبي طرح پژوهشي
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منابع:
 دهقان نیری ن ،سیالنی خ ،موحدی ع ،فارسی ز ،بابامحمدی ح ،روش تحقیق پرستاری،اجرا،نقد وکاربرد ،سوزان برنز ،نانسی گرو،تهران ،انتشارات اندیشه رفیع8811 ،
 دهقان نیری ن ،اسدی نوقابی ا ،اصول تحقیق پرستاری ،روشها ،ارزیابی وکاربرد ،پولیت -بکهانگلر ،تهران ،اندیشه رفیع8811 ،
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موضوعات مورد بحث
ارائه طرح درس،اهمیت پژوهش،انواع پژوهش
نحوه انتخاب عنوان پژوهش
چگونگي مروري برمطالعات
اهداف وفرضیات پژوهش
جامعه ،نمونه ومحیط پژوهش
انواع متغیرها
روش گردآوري داده ها
ابزارهاي گرداوري داده ها
اعتبار پایایي ابزار
تجزیه وتحلیل داده ها
تفسیر یافته ها ،نتیجه گیري ،کاربرد نتایج پژوهش
وگزارش آن
اصول اخالقي درپژوهش
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