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 مقدمه:

تحقیقات پرستاری انجام مطالعات نظامدار و هدفمندی است که برای خلق دانش جدید در رابطه با تجارب 

به دنبال پاسخ  دانشجو پرستاری در این درسمربوط به سالمت و بیماری توسط پرستاران انجام می شود. 

هدف از این درس به سئواالت خود از طریق مشاهدات نظامدار و ثبت پدیده های مرتبط با پرستاری است. 

کار  استفاده از نتایج تحقیقات درو دانشجویان پرستاری  فراگیری نحوه انجام تحقیق بصورت علمی توسط

 می باشد.بالینی خود 

 

 اين درس شامل موارد زير مي باشد : عناوين كلي
بیان ماهیت روش علمی، مراحل روش علمی و مراحل روش تحقیق، ویژگی های یک موضوع مناسب  .1

 تحقیق وچگونگی بیان مساله تحقیق مورد نظر

توصیف مفهوم، متغیر، تعریف بیان گزاره های تحقیق شامل هدف ها ، فرضیه ها و سوال های تحقیق  .2

 عملیاتی متغیر ها و نحوه تشخیص و نام گزاری آنهامفهومی و 

 كارشناسی پرستاريمقطع و رشته تحصیلی:                               پرستاريگروه آموزشی:                     پرستاريدانشکده :      

 5/1 :  تعداد واحد تحقيق در پرستاري :  نام درس

 نظري و عملي نوع واحد :

 10-12شنبه، روز و ساعت برگزاري كالس:   ندارد پيش نياز:

 96دانشکده پرستاري، كالس پرستاري ورودي  مکان برگزاري:

 

 دكتر بذرافشانمسئول برنامه :  

 دكتر بذرافشان مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 دكتر بذرافشان تهيه و تنظيم : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



نحوه یافتن مدارک علمی به منظور پی  بازنگری منابع و پی بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پژوهشی، .3

بردن به سابقه پژوهش های مرتبط به موضوع تحقیق، شیوه های استفاده از منابع پژوهش های قبلی و 

 زشیابی مبتنی بر شواهد مدارکیادداشت برداری از آنها، ار

 انواع روش های تحقیق کمی، انتخاب روش مناسب تحقیق برای یک موضوع تحقیق .4

 انواع روش های مطالعه کیفی، تفاوت روش های کمی و کیفی .5

مفاهیم اعتبار درونی و برونی پژوهش، عوامل موثر بر اعتبار درونی و برونی پژوهش های، بکارگیری روش  .6

 ر سنجی در ابزار مورد استفادههای صحیح اعتبا

 پایایی در پژوهش، بکارگیری روش های صحیح سنجش پایایی در ابزار مورد استفاده هوممف .7

 و تعیین حجم نمونهمعه آماری، روش های نمونه گیری جا .8

رعایت نکات اخالقی در پژهش، محافظت افراد مورد پژوهش، شناخت نقش کمیته های تحقیقی در احیای  .9

 حقوق افراد

 هدف كلي 

 

دانشجو با ماهيت روش علمي، مراحل روش علمي و مراحل روش تحقيق، ويژگي هاي يک موضوع مناسب تحقيق 

 تحقيق وچگونگي بيان مساله تحقيق آشنا شود.
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 .مراحل انجام يک تحقيق به روش علمي را توضيح دهد 

  موضوع مناسب جهت تحقيق در رشته پرستاري را برشمارد.ويژگي هاي يک 

 .چگونگي نوشتن بيان مساله و بيان اهميت يک موضوع تحقيقاتي را توضيح دهد 

 .يک موضوع تحقيقاتي متناسب با رشته پرستاري را انتخاب نمايد 

 رد نظر تدوين يک مساله تحقيقاتي با توجه به چالش هاي پيش رو در پرستاري را با رعايت معيارهاي مو

 كند.

 

 هدف كلي 

 

دانشجو با چگونگي بيان گزاره هاي تحقيق شامل هدف ها ، فرضيه ها و سوال هاي تحقيق توصيف مفهوم، متغير، 

 تعريف مفهومي و عملياتي متغير ها و نحوه تشخيص و نام گزاري آنها آشنا شود.
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

  كلي و جزئي متناسب با موضوع تحقيق را تدوين كند.اهداف 

 .فرضيه ها و سواالت متناسب با موضوع تحقيق را تدوين كند 

 .تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها متناسب با موضوع تحقيق را تدوين كند 

 .اهداف كاربردي متناسب با موضوع تحقيق را تدوين كند 
 



 هدف كلي 

 

منابع و پي بردن به زمينه هاي مرتبط با موضوع پژوهشي، نحوه يافتن مدارک علمي به دانشجو با چگونگي بازنگري 

منظور پي بردن به سابقه پژوهش هاي مرتبط به موضوع تحقيق، شيوه هاي استفاده از منابع پژوهش هاي قبلي و 

 يادداشت برداري از آنها، ارزشيابي مبتني بر شواهد مدارک آشنا شود.
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
 .هدف هاي بازنگري منابع اطالعاتي و بررسي پيشينه تحقيق را بيان كند 

 .فرايند بررسي پيشينه تحقيق را توصيف كند 

 .منابع اطالعاتي براي بررسي پيشينه تحقيق را شرح دهد 

 تدوين كند. براي يک موضوع، پژوهش هاي قبلي را با نظر انتقادي بررسي كرده و گزارش 

 .شيوه يادداشت برداري از منابع پژوهشي قبلي را توضيح دهد 

 .ارزشيابي درستي از نقاط قوت و ضعف پژوهش هاي قبلي مرتبط با موضوع تحقيق داشته باشد 

 .راهکارهاي ارزشيابي گزارشات تحقيق براي حمايت از عملکرد مبتني بر شواهد را شرح دهد 

 

 

 هدف كلي 

 

 ، انتخاب روش مناسب تحقيق براي يک موضوع تحقيق آشنا شود.و كيفي روش هاي تحقيق كميدانشجو با انواع 
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع روش تحقيق بصورت كمي را توضيح دهد 

 .روش تحقيق متناسب با عنوان تحقيق خود را با ذكر داليل كافي انتخاب نمايد 

  در پرستاري را  )پديدارشناسي، تئوري زمينه اي، تحقيق تاريخي( تحقيق به صورت كيفيانواع روش هاي
 توضيح دهد.

 .تفاوت انجام تحقيق بصورت كيفي و كمي، مزايا و معايب هر كدام را توضيح دهد 
 

 هدف كلي 

 

 دانشجو با مفاهيم اعتبار دروني و بروني پژوهش، پايايي و عوامل موثر بر آنها آشنا شود.
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع روش هاي اعتباريابي در پژوهش را توضيح دهد 

 .روش هاي مناسبي جهت اعتبار يابي موضوع تحقيقاتي خود تدوين كند 

 .انواع روش هاي پايايي در پژوهش را توضيح دهد 

  تدوين كند.روش هاي مناسبي جهت سنجش پايايي موضوع تحقيقاتي خود 

 

 



 

 هدف كلي 

آشنايي با انواع مختلف ابزارهاي اندازه گيري و انتخاب ابزار مناسب اندازه گيري ، شرح مزايا و معايب انواع مختلف 

 ابزارهاي اندازه گيري

 

  اختصاصياهداف : 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

  .انواع ابزارهاي مورد استفاده در پرستاري را بيان كند 

  .ويژگي هاي انواع مختلف ابزارهاي اندازه گيري را مقايسه نمايد 

  .مزايا و معايب پرسشنامه را تشريح كند 

  ه را بيان كند.بموارد استفاده از مصاح 
 

 هدف كلي 

 

 دانشجو با جامعه آماري، روش هاي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه آشنا شود.

 اهداف اختصاصي 

 بتواند: دانشجو در پايان دوره بايد

  .انواع روش هاي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه در پژوهش را توضيح دهد 

 .روش هاي مناسبي جهت نمونه گيري موضوع تحقيقاتي خود تدوين كند 

 

 هدف كلي 

 

دانشجو با رعايت نکات اخالقي در پژهش، محافظت افراد مورد پژوهش، شناخت نقش كميته هاي تحقيقي در احياي 

 آشنا شود.حقوق افراد 
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .مالحظات اخالقي مرتبط با موضوع تحقيقاتي خود را تدوين كند 

 فرایند حفاظت افراد مورد تحقیق را توضیح دهد. 

 خطرات بالقوه برای افراد مورد تحقیق را تعیین کند. 

  توصیف کنداصول راهنما برای محافظت افراد مورد تحقیق را. 

 
 هدف كلي 

 

 دانشجو با انواع سيستم ارجاع دهي در كار تحقيقاتي و نحوه ارجاع دادن به كار تحقيقاتي خود آشنا شود.
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:



 .انواع روش هاي ارجاع دهي در متن را توضيح دهد 

 ديگران ارجاع دهد. متن تحقيقاتي خود را به شيوه درست به تحقيقات 

 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ

 شرايط اجراء

 وسایل و تسهیالت کمک آموزشی شامل: تخته سفید، پاورپوینت

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :بذرافشاندكتر اساتيدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
Essentials of Nursing Research(2019): Appraising Evidence for Nursing Practice Eighth, 

North American Edition by Polit & Beck. philadelphia.Lippincott Williams Wilkins.   

 
  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشيابي         

  نمره 1غياب مشاركت فعال در كالس و حضور و 

  ارائه كار پوشه(Portfolio )9 نمره 

  نمره 10شركت در آزمون پايان ترم 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 20بر مبناي  همچنين شركت فعال در كالس، (Portfolio)نمره كل از مجموع و امتحان پايان ترم، ارائه كار پوشه 

 محاسبه خواهد شد.

 مقررات 

  :10حداقل نمره قبولي                                        

 :طبق مقررات آموزشي تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس    

 

 
 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&text=Polit+PhD++FAAN%2C+Denise+F.&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&text=Beck+DNSc++CNM++FAAN%2C+Cheryl+Tatano&sort=relevancerank&search-alias=books


23/6/98 12-10 

ماهیتت روش علمتی، مراحتل    بیان 

روش علمی و مراحل روش تحقیق، 

ویژگی های یتک موضتوع مناستب    

تحقیتتق وچگتتونگی بیتتان مستتاله   

 تحقیق مورد نظر

 سخنرانی دکتر بذرافشان

 پرسش پاسخ
 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

30/6/98 12-10 

بیان ماهیتت روش علمتی، مراحتل    

روش علمی و مراحل روش تحقیق، 

ویژگی های یتک موضتوع مناستب    

تحقیتتق وچگتتونگی بیتتان مستتاله   

 تحقیق مورد نظر

 سخنرانی دکتر بذرافشان

 پرسش پاسخ
 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

مشتتتتارکت میتتتتزان 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

6/7/98 12-10 

بیان ماهیتت روش علمتی، مراحتل    

روش علمی و مراحل روش تحقیق، 

ویژگی های یتک موضتوع مناستب    

تحقیتتق وچگتتونگی بیتتان مستتاله   

 تحقیق مورد نظر

 سخنرانی دکتر بذرافشان

 پرسش پاسخ
 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

13/7/98 12-10 

چگونگی بیان گتزاره هتای تحقیتق    

شامل هدف ها ، فرضیه ها و ستوال  

توصیف مفهوم، متغیتر،  های تحقیق 

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 

اری آنهاذو نحوه تشخیص و نام گ

دکتر بذرافشان
 مجازي

 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

20/7/98 12-10 

چگونگی بیان گتزاره هتای تحقیتق    

شامل هدف ها ، فرضیه ها و ستوال  

توصیف مفهوم، متغیتر،  های تحقیق 

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 

اری آنهاذنحوه تشخیص و نام گو 

دکتر بذرافشان

 سخنرانی 

 پرسش پاسخ

 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

4/8/98 12-10 

چگونگی بازنگری منابع و پی بتردن  

به زمینه هتای مترتبط بتا موضتوع     

پژوهشی،نحوه یافتن مدارک علمتی  

بتته منظتتور پتتی بتتردن بتته ستتابقه   

پتژوهش هتتای مترتبط بتته موضتتوع   

تحقیق، شیوه های استفاده از منابع 

پتتژوهش هتتای قبلتتی و یادداشتتت  

برداری از آنها، ارزشیابی مبتنتی بتر   

شواهد مدارک

دکتر بذرافشان

 کالس درس مجازي

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 کتبیآزمون 

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

11/8/98 12-10 

چگونگی بازنگری منابع و پی بتردن  

به زمینه هتای مترتبط بتا موضتوع     

پژوهشی،نحوه یافتن مدارک علمتی  

بتته منظتتور پتتی بتتردن بتته ستتابقه   

پتژوهش هتتای مترتبط بتته موضتتوع   

تحقیق، شیوه های استفاده از منابع 

پتتژوهش هتتای قبلتتی و یادداشتتت  

برداری از آنها، ارزشیابی مبتنتی بتر   

شواهد مدارک

 سخنرانی دکتر بذرافشان

 پرسش پاسخ
 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

کمتتی ، انتتواع روش هتتای تحقیتتق   12-10 18/8/98

انتخاب روش مناسب تحقیتق بترای   

یک موضوع تحقیق

دکتر بذرافشان
 مجازي

 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 



 دانشجو ویدئو پروژکتور

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

25/8/98 12-10 

انتتواع روش هتتای تحقیتتق کمتتی ،  

انتخاب روش مناسب تحقیتق بترای   

موضوع تحقیق یک
دکتر بذرافشان

 کالس درس مجازي

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

2/9/98 12-10 

انتتواع روش هتتای تحقیتتق کمتتی ،  

انتخاب روش مناسب تحقیتق بترای   

یک موضوع تحقیق
دکتر بذرافشان

 سخنرانی 

 پرسش پاسخ

 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

9/9/98 12-10 

انتتواع روش هتتای مطالعتته کیفتتی،  

تفاوت روش های کمی و کیفی
دکتر بذرافشان

 کالس درس مجازي

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

16/9/98 12-10 

مفتتاهیم اعتبتتار درونتتی و برونتتی    

پتتژوهش ، عوامتتل متتوثر بتتر اعتبتتار 

درونتتی و برونتتی پتتژوهش هتتای،    

بکارگیری روش های صحیح اعتبتار  

ستتنجی در ابتتزار متتورد استتتفاده،   

آشنایی بتا انتواع مختلتف ابزارهتای     

اندازه گیری و انتخاب ابزار مناستب  

اندازه گیری ، شرح مزایتا و معایتب   

انواع مختلف ابزارهای اندازه گیری

 سخنرانی دکتر بذرافشان

 پرسش پاسخ
 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

23/9/98 12-10 

مفتتتاهیم پایتتتایی در پتتتژوهش ،   

بکتتتارگیری روش هتتتای صتتتحیح  

ستتنجش پایتتایی در ابتتزار متتورد    

استفاده

 سخنرانی دکتر بذرافشان

 پرسش پاسخ
 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

30/9/98 12-10 

آمتتاری، روش هتتای نمونتته  جامعتته

گیری رایج، و تعیین حجم نمونه
 سخنرانی دکتر بذرافشان

 پرسش پاسخ
 

 کالس درس

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

7/10/98 12-10 

رعایتتت نکتتات اخالقتتی در پتتژهش، 

متتورد پتتژوهش،  محافظتتت افتتراد  

شناخت نقش کمیته های تحقیقتی  

در احیای حقوق افراد

دکتر بذرافشان

 کالس درس مجازي

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 

14/10/98 12-10 

ارجاع دهی متون در متن

دکتر بذرافشان

 درس کالس مجازي

 تخته سفید

 پاورپوینت

 ویدئو پروژکتور

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میتتتتزان مشتتتتارکت 

 دانشجو

بررستتی کتتار پوشتته  

(portfolio) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


