
 1 

 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شرح درس:

توسعه و به کارگیری شواهد علمی در پرستاری حرفه ای، راهبردی بنیادین در ارایه خدمات جامع پرستاری و نیز گسترش مرزهای 

دانش حرفه ای در این زمینه است. به ویژه در مقطع دکتری پرستاری، آشنایی با فلسفه، ابعاد و روشهای تحقیق کیفی و کمی، به 

دهد تا ضمن دستیابی به دانش و نگرش عمیق به مقوله سالمتی در ابعاد فردی و اجتماعی، به  دانش آموختگان این فرصت را می

 هدایت هدفمند فعالیتهای علمی و کمک به توسعه خدمات مبتنی بر شواهد در گستره حرفه، بپردازند.   

د. واحد درسی بر فرایند تحقیق می گیر بحث قرارفلسفه و اصول اساسی در روشهای  تحقیق کمی و کیفی مورد  در این درس، 

دانشجو با انجام تكالیف و فعالیتهای  همچنینمتمرکز شده و مراحل مختلف تحقیقات کمی و کیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

حیطه روش  دواین واحد درسی در می نمایند. کمی و کیفی را کسب  اتکالسی، دانش و مهارت الزم جهت اجرای فرایند تحقیق

 کمی، روش تحقیق کیفی برنامه ریزی شده است: تحقیق

روش تحقیق کمی: در این بخش فلسفه، اهمیت  و مسائل مورد بحث در تحقیقات کمی، روشهای تحقیق کمی، طراحی  (1

.) از انجایی که دانشجویان با تحقیق  و نمونه گیری و تفسیر و گزارش  داده های کمی  مورد بررسی قرار خواهد گرفت

بر نقد این روشها و بیان موارد جدید  دیتاک قیقات کمی در مقاطع قبلی اشنا شده اند لذا درجلسات بیشترمتدولوژی تح

 در این دسته از تحقیقات است(

روش تحقیق کیفی: اهمیت، فلسفه، و مسائل مورد بحث در تحقیقات کیفی، روشهای مختلف تحقیقات کیفی، نمونه گیری،  (2

 .گیرد یز و تفسیر داده های کیفی مورد بررسی قرار میروشهای جمع اوری داده ها، انال
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 رود: در پایان درس از دانشجو انتظار می

 را توصیف نماید و کمی فلسفی و اصول اساسی در تحقیقات کیفی دیدگاههای (1

 نماید تحلیلدر تحقیقات کمی و کیفی را  پارادایم های غالبتفاوتهای اساسی بین  (2

شهای  (3 شاهدی، مقطعی، طولی، تجربی، کارآزمایی  مختلف طراحی تحقیقات کمیرو ستگی، مورد  از جمله: مطالعات همب

 را شرح دهد کنترل شده تصادفی، کارآزمایی در عرصه، همگروهی، مرور سیستماتیک و فراتحلیل

 دهد جمع اوری داده ها و نمونه گیری، روایی و پایایی و انالیز داده های کمی را شرحروشهای  (4

فنومنولوژی، گرانددتئوری، تحقیق تاریخی، اتنوگرافی، اقدام پژوهی، تحلیل  :روشووهای تحقیقات کیفی اصووول اسوواسووی (5

 را توصیف نمایدکیفی  متا انالیز، مطالعه موردی، تحلیل محتوا و گفتمان

 فرایند نمونه گیری، جمع اوری داده ها را در روشهای تحقیق کیفی بیان نماید (6

 حبه، مشاهده و یادداشت برداری در عرصه را اجرا نمایدمهارتهای مصا (7

 بكار بندد را با توجه به روشهای مختلف مطالعات کیفی استراتژیهای مختلف انالیز و تفسیر داده های کیفی (8

 روشهای مختلف استحكام و صحت داده های کیفی را توضیح دهد (9

 اصول اخالقی در پژوهشهای کمی و کیفی را شرح دهد  (10
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 روش تدریس:

برگزار می گردد. دانشجو باید با امادگی قبلی در کالس درس حاضر شده تا  ا مشارکت فعال دانشجویانب وتوسط استاد تدریس 

زمینه جهت بحث و گفتگو بیشتر و وسیع تر دانشجویان با اساتید فراهم گردد، همچنین منبع معرفی شده برای هر بحث را باید 

 .دهد مطالعه نموده و خالصه ای از ان را ارائه

 وظایف فراگیران :

 از دانشجویان محترم انتظار می رود :

 دارای زیر بنای فکری مناسب جهت فراگیری مطالب درس باشند. -1
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ر جهت رش معلومات خود با مطالعات کتابخانه ای تالش نموده و یافته های پژوهش های جدید را ددریس شده در گستبا استفاده از مطالب ت -2

 یادگیری بیشتر خود در پرستاری بکار گیرند.

 در ارائه فعالیت های یادگیری از منابع علمی و یافته های پژوهش های انجام شده استفاده نماید. -3

 ته و با راهنمایی مدرس مربوطه اهداف درس را دنبال نمایند. مسئولیت یادگیری خود را به عهده گرف -4

 به طور منظم و مداوم در کالس حضور یافته و در بحث های علمی کالس شرکت فعال داشته باشند.  -5

 فعالیت های یادگیری تعیین شده را در زمان های مقرر ارائه نمایند . -6

 فعالیت های یادگیری:

در کالس، توسط دانشجو فولیو شامل: مطلب ارائه شده  است. پورتو پورت فولیارایه و  در کالسفعال  ارزشیابی بر اساس مشارکت

جدیدترین مقاالت مجالت و متون یادداشووتهای جالب توجه که در ضوومن بررسووی ابعاد مختلف روشووهای تحقیق کمی و کیفی از 

  .(گی با اساتید مسوول هر جلسهبا هماهن) است برداشته شده

 توسط مسوول درس می باشد.  فولیو پیرو بررسی پورتنیز ارزشیابی بر اساس نظر کلیه مدرسین و نمره 
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 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ ردیف

جایگاه روش های  -معرفی درس،  بیان اهداف و انتظارات  12/7/1401 1

 تحقیق کیفی و کمی در پرستاری حرفه ای

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 علویدکتر  مشارکت در مباحث کالسی

 ☒حضوری  و کلیات روش شناسی تحقیقات کیفی فلسفی اصول، مبانی 20/7/1401 2

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مباحث کالسیمشارکت در 

 خالصه ای از مطالعات در موضوع

-*دکتر علیمحمدی

 دکتر شهریاری

 (Content Analysis)حلیل محتوا ت 27/7/1401 3
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع
 دکتر ایرج پور 

4 4/8/1401 
 (Case study) مطالعه موردی

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع

-دکتر یزدان نیك *

 دکتر ابوالحسنی

 ☒حضوری  (Phenomenology)یفنومنولوژ 11/8/1401 5

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع

دکتر -* دکتر یوسفی

 اعرابی 

 ☒حضوری  Ethnography method)یتحقیقات قوم نگار 18/8/1401 6

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع

، دکتر دکتر نوروزی* 

 بابایی

 ☒حضوری  Discourse Analysisگفتمان) لیتحل 25/8/1401 7

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 دکتر یزدان نیك  خالصه ای از مطالعات در موضوع

 ☒حضوری  (Grounded  Theory) یا نهیتئوری زم 1/9/1401 8

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع

دکتر –* دکتر علوی  

 غفاری

 (Historical research)مطالعه تاریخی 2/9/1401 9
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع
 نم نباتی دکتر  

10 8/9/1401 
 (Action Research)اقدام پژوهی

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 ای از مطالعات در موضوع خالصه

دکتر -دکتر کهن* 

 خراسانی

 (Qualitative meta-analysis)متا آنالیز کیفی 9/9/1401 11
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع
 علویدکتر 

12 15/9/1401 
 تحقیقات کیفی ها درآوری دادهگیری و جمعروشهای نمونه

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع

دکتر  -کشوریدکتر * 

 فرضی

صحت و استحکام داده ها در  ، یفیک یداده ها زیانال 16/9/1401 13

 پژوهشهای کیفی

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -کالسیمشارکت در مباحث 

 پور رجیدکتر ا  خالصه ای از مطالعات در موضوع

 (1) کلیات و انواع روش شناسی تحقیق کمی 22/9/1401 14

 ( کوهورت ،همبستگی ،شاهدی -مورد ،مطالعات مقطعی)

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع

دکتر  -* دکتر بهرامی

 اعتمادی فر

  -(2کلیات و انواع روش شناسی تحقیق کمی ) 23/9/1401 15

 (در عرصه ییکارآزما ،یکنترل شده تصادف ییکارآزما -تجربی مطالعات )

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع
 نجیمی دکتر-* دکتر بهرامی

 مرور سیستماتیک  29/9/1401 16
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع
 یدکتر کاظم 

 کمیداده های  متا آنالیز  30/9/1401 17
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 در موضوع خالصه ای از مطالعات
 دکتر علوی

 در تحقیقات کمی جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ،گیرینمونه 7/10/1401 18
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع
 دکتر علیمحمدی

 عملکرد مبتنی بر شواهدانالیز داده ها، کاربرد نتایج در عملکرد،  13/10/1401 19
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع
 یدکتر بهرام 

20 14/10/1401 
 یاخالق در پژوهشهای کمی و کیف

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

ارایه -مشارکت در مباحث کالسی

 خالصه ای از مطالعات در موضوع

، دکتر دکتر شهریاری*

 بختیاری

 


