دانشکده پیراپزشکی

مخاطبان:دانشجویان کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
عنوان درس  :روش تحقیق
تعدادواحد(:یا سهم استاد از واحد)  1واحد ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر :حضور تمام وقت در گروه
زمان ارائه درس :شنبه ساعت  11-8نیمسال اول  11-01مدرس :دکتر یحیی صفری
درس و پیش نیاز :ندارد
هدف کلی درس :
دانشجو بتواند یک پرپوزال تحقیقی در قالب پایان نامه را بدون کمک دیگران بنویسد
اهداف کلی جلسات ( :جهت هر جلسه یک هدف)
 -1مفهوم تحقیق ( ،)research definitionتحقیق در علوم پزشکی( research in medical
 ،)sciencesویژگی های تحقیق علمی ( ،)scientific research characteristicsاهداف تحقیق
( ،)research goalsانواع تحقیق ( ،)types of researchرویکردهای تحقیق ( research
 )approachesرا یاد بگیرد.
 -2مراحل(فرآیند) تحقیق (( ،)process of researchانتخاب مساله ،معیارهای انتخاب موضوع
( ،)criteria for selected subjectعنوان های(موضوع) تحقیق ،بررسی پیشینه تحقیق( literature
 ))reviewرا یاد بگیرد.
 -3مراحل(فرآیىذ) تحقیق (بیان مسالً( ،)problem statementتذویه اٌذاف ،فرضیات و سواالت
-4
-5

-6

-7
-8

تحقیق ( research’s goal, hypothesis and questionرا یاد بگیرد
با اوواع متغیرٌای تحقیق ( )research variablesآشىا شود.
روش ٌاي تحقیق(( )research methodsروش تحقیق توصیفي(،)descriptive research
تحقیقات موردي زمیىً اي( ،)case and field studyروش تحقیق تحلیلي( analytical
 ))researchرا یاد بگیرد.
روش تحقیق آزمایشي(تجربي)( ،)experimental researchكارآزمایي بالیىي (clinical
) ،trialاعتبار(روایي) داخلي و خارجي) (internal-external validityتحقیقات آزمایشی را یاد
بگیرد.
اوواع تحقیقات كیفي( )Qualitative researchرا یاد بگیرد.
ابسار جمع آوري دادي ٌا ،جامعً و ومووً آماري تحقیق ( statistical population and
 ،)samplingو چگووگی تحلیل آماری دادي ٌا و اوتخاب آزمون ٌای مىتبق بر فرضیً ٌای تحقیق
را یاد بگیرد.

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
هدف کلی جلسه اول:
مفهوم تحقیق و تحقیق در علوم پزشکی ،اهداف تحقیق ،انواع و رویکردهای آن را بداند
در پایان دانشجو قادر باشد
تحقیق را تعریف کند
-1-1
تحقیق در علوم پزشکی را توضیح دهد
-2-1
ویژگی های تحقیق علمی را شرح دهد
-3-1
برای یک موضوع تحقیق ،به درستی هدف بنویسد
-4-1

-5-1
-6-1
-2

انواع تحقیق را نام ببرد
رویکردهای تحقیق را طبقه بندی کند
هدف کلی جلسه دوم:
مراحل(فرآیند) تحقیق را یاد بگیرد

در پایان دانشجو قادر باشد
مراحل(فرآیند) تحقیق تحقیق را از حفظ نام ببرد
-1-1
مساله مناسب برای تحقیق انتخاب کند
-2-1
معیارهای انتخاب موضوع را برشمارد
-3-1
برای نوشتن عنوان های(موضوع) تحقیق مثال بزند
-4-1
برای یک موضوع تحقیق؛ بررسی پیشینه بنویسد
-5-1
 -2هدف کلی جلسه سوم:
مراحل(فرآیند) تحقیق (بیان مساله ،تدوین اهداف ،فرضیات و سواالت) را یاد بگیرد
در پایان دانشجو قادر باشد
بیان مساله را تدوین نماید
-1-2
برای یک موضوع تحقیق ،اهداف بنویسد.
-2-2
برای یک موضوع تحقیق ،فرضیات و سواالت مناسب بنویسد
-3-2
ویژگی های یک فرضیه مناسب را بنویسد
-4-2
انواع فرضیه ها را بر شمارد
-5-2
 -3هدف کلی جلسه چهارم:
متغیرهای تحقیق را یاد بگیرد
در پایان دانشجو قادر باشد
متغیرهای تحقیق را تعریف کند
-1-3
انواع متغیرها را طبقه بندی کند
-2-3
روش های کنترل متغیرهای مزاحم را بنویسد
-3-3
 -4هدف کلی جلسه پنجم:
انواع روش هاي تحقیق(توصیفي  ،موردي زمینه اي ،روش تحقیق تحلیلي) را یاد بگیرد
در پایان دانشجو قادر باشد
ویژگی های روش تحقیق توصیفي را شرح دهد
-1-4
انواع تحقیق توصیفي را نام ببرد
-2-4
تحقیقات موردي زمینه اي را توضیح دهد
-3-4
روش تحقیق تحلیلي را شرح دهد
-4-4
 -5هدف کلی جلسه ششم:
روش تحقیق آزمایشي و كارآزمایي بالیني را یاد بگیرد
در پایان دانشجو قادر باشد
روش تحقیق آزمایشي(تجربي) را شرح دهد
-1-5
انواع كارآزمایي بالیني را توضیح دهد
-2-5
اعتبار(روایي) داخلي را شرح دهد
-3-5
انواع اعتبار خارجي تحقیقات تجربي را توضیح دهد
-4-5
 -6هدف کلی جلسه هفتم:

انواع تحقیقات كیفي را یاد بگیرد
در پایان دانشجو قادر باشد
روش تحقیق پدیدارشناسي را شرح دهد
-1-6
روش تحقیق روش تحقیق قوم نگاري توضیح دهد
-2-6
روش تحقیق تاریخي شرح دهد
-3-6
روش تحقیق نظریه مبنایي توضیح دهد
-4-6
روش تحقیق مطالعه موردي شرح دهد
-5-6
 -7هدف کلی جلسه هشتم:
ابزار جمع آوري داده ها ،جامعه و نمونه آماري تحقیق ،و چگونگی تحلیل آماری داده ها را یاد بگیرد
در پایان دانشجو قادر باشد
انواع ابزارهای جمع آوري داده ها را نام بیان کند.
-1-7
روایي(اعتبار) ابزار و انواع آن را شرح دهد
-2-7
پایایي ابزارو روش هاي آن را توضیح دهد
-3-7
مقهوم جامعه و نمونه آماري تحقیق را بیان کند
-4-7
روش هاي نمونه گیري را توضیح دهد
-5-7
کاربرد آزمون ها و چگونگی تحلیل آماری داده ها را توضیح دهد
-6-7

منابع:
سوزان گرو ،نانسی برنز ،جنیفر گری ،روش تحقیق پرستاری(ارزیابی ،ترکیب و تولید شواهد) ،ترجمه :دکتر
ناهید دهقان نیری ،دکتر زهرا فارسی ،دکتر خاطره سیالنی ،دکتر زهرا طیبی .انتشارات منصور ،چاپ اول1394 ،
ژیال عابد سعیدی -صدیقه امیرعلی اکبری ،روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت ،انتشارات سالمی ،چاپ
پنجم(.)1394
صفری یحیی ،جزوه آموزشی روش تحقیق در اتاق عمل ،مجموعه اسالیدهای آموزشی1397 ،

روش تدریس :توضیحی همراه با نمایش محتوا ،گروه های کوچک ،پرسش و پاسخ
وسایل آموزشی  :کامپیوتر با ویدئوپروژکتور برای نمایش پاورپوینت ،تخته وایت برد
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مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
به موقع در کالس به صورت حضوری یا آنالین حاضر شود .در بحث های کالسی به صورت حضوری یا آنالین ،
حسب مورد شرکت فعال داشته باشد.

نبم و امضبی مدرس:

نبم و امضبی مدیر گروه:
نبم و امضبی مسئول EDOدانشکده:
تبریخ ارسبل:
تبریخ تحویل:

تبریخ ارسبل :

جدول زمانبندی درس روش تحقیق کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
روز و ساعت جلسه :شنبه ها 01-8
موضوع هر جلسه

جلسه تاریخ

هفَْم تحقیق ( ،)research definitionتحقیق

1
00/6/27

مدرس
دکتر یحیی صفری

در ػلَم پسضکی( research in medical
ٍ ،)sciencesیژگی ّای تحقیق ػلوی
(،)scientific research characteristics
اّذاف تحقیق ( ،)research goalsاًَاع تحقیق
( ،)types of researchرٍیکردّای تحقیق
(،)research approaches
 -هراحل(فرآیٌذ) تحقیق ( process of

2
00/7/3

دکتر یحیی صفری

( ،)researchاًتخاب هسالِ ،هؼیارّای اًتخاب
هَضَع (،)criteria for selected subject
ػٌَاى ّای(هَضَع) تحقیق (هثال) ،بررسی پیطیٌِ
تحقیق())literature review
هراحل(فرآیٌذ) تحقیق (بیاى هسالِ( problem

3
00/7/10

دکتر یحیی صفری

 ،)statementتذٍیي اّذاف ،فرضیات ٍ سَاالت
تحقیق ( research’s goal, hypothesis and
ً ،)questionوًَِ اّذاف پژٍّطی ،فرضیِ
پژٍّص(()RESEARCH HYPOTHESIS
ٍیژگی ّای فرضیِ ،اًَاع فرضیًِ ،وًَِ فرضیات
تحقیق)
هتغیرّای تحقیق ( ،)research variablesاًَاع

4
00/7/17

دکتر یحیی صفری

هتغیرّا ( ،)types of variablesرٍش ّای
کٌترل هتغیرّای هساحن،
رٍش ّای تحقیق(( )research methodsرٍش

5
00/7/24

تحقیق تَصیفی( ،)descriptive researchاًَاع

دکتر یحیی صفری

تحقیق تَصیفی ،تحقیقات هَردی زهیٌِ ای( case
 ،)and field studyرٍش تحقیق
تحلیلی(.))analytical research
رٍش تحقیق آزهایطی(تجربی)( experimental

6
00/8/1

دکتر یحیی صفری

 ،)researchاًَاع کارآزهایی بالیٌی ،اػتبار(رٍایی)
داخلی ٍ خارجی تحقیقات تجربی،
اًَاع تحقیقات کیفی( Qualitative

7
00/8/8

دکتر یحیی صفری

(.)researchپذیذارضٌاسی(،)phenomenology
قَم ًگاری(،)ethnographyتحقیق تاریخی
(ً ،)historical researchظریِ هبٌایی
( ،)grounded theoryهطالؼِ هَردی( case
))study
ابسار جوغ آٍری دادُ ّا ،رٍایی(اػتبار) ابسار ٍ اًَاع

8
00/8/15

آى( ،)types of validityپایایی ابسارٍ رٍش ّای
آى( ،)reliabilityجاهؼِ ٍ ًوًَِ آهاری تحقیق
(،)statistical population and sampling
رٍش ّای ًوًَِ گیری ،چگًَگی اًتخاب آزهَى ّا
ٍ تحلیل آهاری دادُ ّا

دکتر یحیی صفری

