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 به نام خدا

 مامایی –دانشکده پرستاری 

 طرح درس

 پرستاریکارشناسی پیوسته 3ترم دانشجویان  :مخاطبان        درپرستاری وروش تحقیقمقدماتی آمارحیاتی : عنوان درس 

 :ساعت پاسخگویی به سئواالت فراگیر   واحد       2: تعدادواحد

  :زمان ارائه درس

 :مشخص بودن پیش نیاز      دکتر خانونیو  دکتر هاشمیانآقایان  :ینمدرس

  
توان این برهه از زمان را موقعیتی استثنائی است و میهای پرستاران افزایش یافتهامروزه به طور چشمگیری نقش: شرح درس

رند که همه هائی دادر دنیای امروز پرستاران برای انجام مراقبتهای سالمت نیاز به انواع و اقسام مهارت. و نقطه عطف دانست

برای رسیدن به هدف مراقبت با کیفیت باال اکنون نیاز به آن است که باا  . آنها به شکلی ساده قابل تقلید و یادآوری نیستند

گیری از هوش و ابتکار از جدیدترین اطالعات روز برای طراحی نظامی ذهنی استفاده شود کاه بار اسااس آن مراقبتهاا     بهره

 .سازماندهی شوند

از این رهگذر . العمر تبدیل شودطلبد که موضوع یادگیری از حالت مقطعی خارج شده و یادگیری به موضوعی مادامیاین امر م

الزمه این امر داشتن مبنای علمای اسات کاه از    . پرستاران قادر خواهند بود، فعالیتهای خود را مرتباً ارزیابی و اصالح کنند

این درس به منظور آموزش مبانی و کاربرد . باشدمرتبط با سالمت حاصل شده، میمند در پرستاری و سایر علوم تحقیقات نظام

 .استروشهای تحقیق به دانشجویان کارشناسی پرستاری طراحی شده

هدف این درس فراهم آوردن فرصت یادگیری به منظور کسب دانش و مهارت در زمینه انواع روشهای تحقیق  :هدف کلی دوره

 .باشدهای اجرائی و ارزیابی مراحل اجرای تحقیق میاحی قدمو تهیه طرح پژوهشی، طر

 

 :درپایان این دوره دانشجویان باید قادر باشند تا 

 .دناهمیت تحقیق را شرح ده (1

 .دناجزاء و عناصر تحقیق را بیان کن (2

 .دناهداف تحقیق را شرح ده (3

 .دنمراحل و منابع طرح سوال پژوهش را بیان کن (4

 .دنسب را شرح دهنحوه بیان سوال تحقیق منا (5

 .دننحوه تدوین فرضیه را بیان کن (6

 .ندنانواع فرضیه را بیان ک (7

 .دنگیری را شرح دهروشهای نمونه (8

 .دنانواع متغیرها را بیان کن (9

 .ندنبندی کها را تقسیمابزارهای گردآوری داده (11

 .دنها را بیان کنمشخصات ابزار گردآوری داده (11

 .دنبندی کنانواع مطالعات را تقسیم (12

 .دنوه رعایت اصول اخالق پژوهش را بیان کننح (13

 .ندنها را بیان کو تحلیل داده روشهای تجزیه (14

 .دنها و مقایسه نتایج با پژوهشهای دیگران را بیان کننحوه نگارش تفسیر یافته (15

 .دننحوه مرور مطالعات دیگران را بیان کن (16
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 :اهداف کلی جلسات

 .و نحوه نگارش آن موضوع پژوهش، عنوان پژوهشآشنایی دانشجو با  (1

 .آشنایی دانشجو با بیان مسئله و بررسی متون (2

 .آشنایی دانشجو با انواع مطالعات (3

 .آشنایی دانشجو با اهداف، فرضیات و سئواالت پژوهش (4

-های اندازهآشنایی دانشجو با تعریف آمار، جامعه، نمونه،  اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشتی، متغیرها و مقیاس (5

 .گیری

 .ی دانشجو با نحوه تشکیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته و انواع نمودارها آشنای (6

 .(میانگین، میانه و نما)های مرکزیآشنایی دانشجو با محاسبه شاخص (7

 .(دامنه، میانگین قدر مطلق انحراف، واریانس و انحراف معیار)های پراکندگیآشنایی دانشجو با محاسبه شاخص (8

 .نشجو با ضریب تغییرات، تغییرپذیری میانگین و واریانسآشنایی دا (9

-آشنایی دانشجو با تعریف آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد و احتمال، بیان قوانین ساده احتمال مانند حاصل (11

 .ضربجمع و حاصل

 .ای و توزیع پواسنآشنایی دانشجو با فاکتوریل، تبدیل، ترکیب، متغیر برنولی، توزیع دو جمله (11

 .آشنایی دانشجو با توزیع نرمال، اهمیت وکاربردآن در مشاهدات پزشکی (12

 .گیری و انواع آن آشنایی دانشجو با نمونه (13

 .ای میانگین و نسبت، قضیه حد مرکزیآشنایی دانشجو با توزیع نمونه (14

 .هاهای جمع آوری دادهآشنایی دانشجو با روش (15

 .هاآوری داده های جمعآشنایی دانشجو با اعتبار و پایایی روش (16

 .های مهم بهداشتی و بیان مفهوم امید به زندگیشاخصآشنایی دانشجو با  (17
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 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 موضوع پژوهش، عنوان پژوهش و نحوه نگارش آن: هدف کلی جلسه اول

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه اول

 .سیستم بهداشتی را شرح داده و نقش آن رادر حل مسائل مهم مراقبتهای بهداشتی درک نمایند قیق درتح (1

 .معیارهای انتخاب مسائل بهداشتی و اولویت آن را شناسایی کنند (2

 .دلیل انتخاب عنوان را بیان نمایند (3

 .عنوانی مناسب برای پژوهش ارائه نمایند (4

 .نحوه نگارش درست عنوان پژوهش را شرح دهند (5

 

 بیان مسئله و بررسی متون: هدف کلی جلسه دوم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه دوم

 .مسئله انتخاب شده و عوامل تاثیرگذار برآن را تجزیه و تحلیل کنند (1

 .علل انجام بررسی اطالعات موجود درهنگام تهیه یک طرح پژوهشی را بیان کنند (2

 .گام مرور بر اطالعات را بیان کنندمنابع در دسترس هن (3

 

 انواع مطالعات: هدف کلی جلسه سوم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه سوم

های بهداشتی بکار میروند را توصیف نموده و زمان کاربرد و های بررسی را که غالبا درتحقیقات سیستمانواع روش (1

 .ت را مشخص نمایندهای انواع مطالعامحدودیت

 .ترین نوع مطالعه را جهت استفاده در طرح تحقیقاتی مشخص نمایندمناسب (2

 

 اهداف، فرضیات و سئواالت پژوهش: هدف کلی جلسه چهارم

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم

 .دالئل نوشتن اهداف را برای طرح پژوهشی بیان کنند (1

 .ن هدف کلی و اهداف جزیی را تعریف و تشریح نماینداختالف بی (2

 .های اهداف پژوهشی را شرح دهندویژگی (3

 

 گیریهای اندازهمتغیرها و مقیاس ،تعریف آمار، جامعه، نمونه، اهمیت آن در علوم پزشکی و بهداشتی: هدف کلی جلسه پنجم

 :ددر پایان جلسه دانشجویان بتوانن: پنجماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .مفاهیم جامعه و نمونه را تعریف کنند و در تجزیه و تحلیل مسائل آماری این مفاهیم را به درستی بکار ببرند (1

 .صیفی و استنباطی را بدانند و تمایز آنهارا ازهم بتوانند تشخیص دهندوتعاریف آمار ت (2

 .هایی از کاربرد علم آمار در علوم پزشکی ارائه نمایندمثال (3

  .گیری را تشخیص داده و بکار ببرندمتغیرهای مورد مطالعه، مقیاس درست اندازهگیری در اندازه (4

 

 نحوه تشکیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته و انواع نمودارها: ششمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: ششماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .بندی کنندها را طبقهیر مشاهده شده، دادهباتوجه به حداقل و حداکثر مقاد (1
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 .نحوه تشکیل جداول توزیع فراوانی متغیرهای گسسته و پیوسته را بدانند (2

 .تعریف فراوانی مطلق، نسبی، درصد و تجمعی را بدانند (3

 .انواع نمودارها را بشناسند (4

 .ای را رسم نمایندای و دایرهنمودار هیستوگرام، میله (5

  .ودار را بدانندموارد استفاده هر نم (6

 

 (میانگین، میانه و نما)های مرکزی محاسبه شاخص: هفتمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: هفتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .های خام محاسبه کنندمیانگین را برای داده (1

 .بندی شده محاسبه کنندمیانگین را برای متغیرهای پیوسته و گسسته گروه (2

 .های خام محاسبه کنندانه را برای دادهمی (3

 .بندی شده محاسبه کنندمیانه را برای متغیرهای پیوسته و گسسته گروه (4

 .های خام محاسبه کنندنما را برای داده (5

 .نما را برای متغیرهای پیوسته و گسسته گروه بندی شده محاسبه کنند (6

 .های مرکزی را بدانندموارد استفاده هرکدام از شاخص (7

 

 (دامنه، میانگین قدر مطلق انحراف، واریانس و انحراف معیار)های پراکندگی محاسبه شاخص: هشتمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: هشتماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .های پراکندگی را بداندمفهوم و دلیل استفاده از شاخص (1

 .بندی شده را محاسبه نمایدهای خام و طبقهدامنه و میانگین انحراف داده (2

 .بندی شده را محاسبه نمایدهای خام و طبقهواریانس و انحراف معیار داده (3

 

 ضریب تغییرات، تغییرپذیری میانگین و واریانس: نهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: نهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .ناهمگون را بدانندنحوه مقایسه متغیرهای  (1

 .گیری رابدانندنحوه تاثیر تغییر در مقیاس اندازه (2

 

جمع و تعریف آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد و احتمال، بیان قوانین ساده احتمال مانند حاصل: دهمهدف کلی جلسه 

 ضربحاصل

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: دهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 ای نمونه، پیشامد و احتمال رابدانندتعریف فض (1

 .احتمال وقوع یک پیشامد را محاسبه کنند (2

 .جمع دو پیشامد را محاسبه کننداحتمال حاصل (3

 .ضرب دو پیشامد را محاسبه کننداحتمال حاصل  (4

 .احتمال متمم یک پیشامد را محاسبه کنند (5

   .پیشامدهای مستقل را شناسایی کنند (6
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 ای و توزیع پواسنکتوریل، تبدیل، ترکیب، متغیر برنولی، توزیع دوجملهفا: یازدهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: یازدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 فاکتوریل، تبدیل، ترکیب را محاسبه نمایند (1

 .متغیر برنولی را بشناسند (2

 .استفاده کنندای را بشناسند و ازآنها برای حل مسایل علوم پزشکی توزیع دوجمله (3

 .توزیع پواسن را بشناسند و ازآنها برای حل مسایل علوم پزشکی استفاده کنند (4

 

 توزیع نرمال، اهمیت  وکاربرد آن در مشاهدات پزشکی: دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: دوازدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .توزیع نرمال را تعریف کنند (1

 .ای مهم توزیع نرمال را ذکر کنندهویژگی (2

 .کنند، آشنایی داشته باشندبا متغیرهایی که درعلوم پزشکی با آن مواجه هستند و از توزیع نرمال پیروی می (3

 .توزیع نرمال استاندارد را بشناسند (4

 .متغیرهای توزیع نرمال را تبدیل به توزیع نرمال استاندارد نمایند (5

 .د استفاده نماینداز جدول توزیع نرمال استاندار (6

  .سطح زیر هر قسمت از منحنی را به کمک جدول نرمال استاندارد محاسبه کنند (7

 

 

 گیری و انواع آننمونه: سیزدهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: سیزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .گیری درآمار را توضیح دهندمفاهیم و اصول نمونه (1

 .گیری را بیان کنندهای نمونهاز روش کاربرد هریک (2

 .گیری و انواع آن را بدانندطریقه نمونه (3

 .تعداد نمونه الزم رابرای برآورد میانگین یک جامعه تعیین کنند (4

 .تعداد نمونه الزم رابرای برآورد نسبت یک جامعه تعیین کنند (5

 

 رکزیای میانگین و نسبت، قضیه حدمتوزیع نمونه: چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: چهاردهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .میانگین نمونه و نسبت نمونه را بشناسند (1

 .قضیه حدمرکزی را بدانند (2

 

 هاآوری دادههای جمعروش: پانزدهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: پانزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .ها را توصیف کرده و مزایا و معایب هریک را بیان کنندآوری دادهختلف جمعهای مروش (1

 .ها را بیان کنندآوری دادهمزایای ترکیب چند روش جمع (2

 .ها بیان کرده و راههای جلوگیری از آن را ذکر کنندعلل مختلف تورش را درگردآوری داده (3
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 هاآوری دادههای جمعاعتبار و پایایی روش: شانزدهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: شانزدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 .مفهوم اعتبار را درک نموده و انواع آن را مورد استفاده قراردهند (1

 .مفهوم پایایی را درک نمایند (2

 .انواع پایایی را شناخته و نوع مناسب را برای کار خود انتخاب نمایند (3

 .ایی را بشناسندهای مطرح در پایشاخص (4

 

 های مهم بهداشتی و بیان مفهوم امید به زندگیشاخص: هفدهمهدف کلی جلسه 

 :در پایان جلسه دانشجویان بتوانند: هفدهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 های مهم بهداشتی را بشناسند و موارد استفاده از آن را بدانندشاخص (1

 .مفهوم امید به زندگی را بتوانند بیان نمایند  (2

 

 

 :منابع

 : آمار

 . آخرین چاپ. انتشارات بنیاد. های بهداشتی روشهای آماری و شاخص. محمد ک، ملک افضلی ح، نهاپتیان و -1

 .چاپ نهم. 1368انتشارات امیرکبیر . ترجمه دکتر سید محمدتقی آیت الهی. اصول و روشهای آمار زیستی. دانیل وو -2

 .آخرین چاپ. انتشارات گواهان. ، روح انگیزجمشیدیترجمه حمیدحقانی. اصول آمارزیستی. روزنر ب -3

 

 : روش تحقیق

 2جلد . م ، زعیمم ، دژکاما ستوده مرام  .های بهداشتی روش تحقیق در سیستم. کورلین، ایندرا پاتماناتان، آن براون لی -1

 . 1376تهران؛ انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی . قسمت اول

  .1383کرمانشاه؛ انتشارات چشمه هنر ودانش  .چاپ اول .کلیات روش تحقیق در علوم پزشکی. رادیمنصوررضایی، بهیه م -2

  .ویرایش دوم 1384چاپ اول . نشر سالمی تهران. تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت روش. اکبری ص سعیدی ع، امیر علی -3

 

 سخنرانی، نمایش اسالید، حل تمرین، پرسش و پاسخ: روش تدریس

 کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد و ماژیک: ی کمک آموزشیرسانه ها

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

   نمره 5/1حداکثر  تشریحی کوئیز

  تا روز امتحان وقت دارند نمره 5 تشریحی کار عملی

   نمره 15 تشریحی آزمون پایان ترم
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 جدول زمانبندی درس

 جلسهروز و ساعت 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه
 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی خاتونیدکتر  موضوع پژوهش، عنوان پژوهش و نحوه نگارش آن 1

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی خاتونیدکتر  بیان مسئله و بررسی متون 2

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی خاتونیدکتر  العاتانواع مط 3

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی خاتونیدکتر  اهداف، فرضیات و سئواالت پژوهش 4

تعریف آمار، جامعه، نموناه،  اهمیات آن در علاوم پزشاکی و      5

 گیریهای اندازهبهداشتی، متغیرها و مقیاس

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی ر هاشمیاندکت

نحوه تشکیل جاداول توزیاع فراوانای متغیرهاای گسساته و       6

 پیوسته و انواع نمودارها 

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی دکتر هاشمیان

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو رانیسخن دکتر هاشمیان (میانگین، میانه و نما)های مرکزیمحاسبه شاخص 7

دامناه، واریاانس و انحاراف    )های پراکنادگی محاسبه شاخص 8

 (معیار

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی دکتر هاشمیان

 دیو پروژکتوروی وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی دکتر هاشمیان ضریب تغییرات، تغییرپذیری میانگین و واریانس 9

تعریف آزمایش تصادفی، فضاای نموناه، پیشاامد و احتماال،      11

 ضربجمع و حاصلبیان قوانین ساده احتمال مانند حاصل

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی دکتر هاشمیان

ای و فاکتوریل، تبدیل، ترکیب، متغیر برنولی، توزیع دوجملاه  11

 توزیع پواسن

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی شمیاندکتر ها

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی دکتر هاشمیان توزیع نرمال، اهمیت وکاربرد آن در مشاهدات پزشکی 12

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی دکتر هاشمیان گیری و انواع آن نمونه 13

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی دکتر هاشمیان ای میانگین و نسبت، قضیه حد مرکزیوزیع نمونهت 14

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی خاتونیدکتر  هاآوری دادههای جمعروش 15

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی خاتونیدکتر  هاآوری دادههای جمعاعتبار و پایایی روش 16

 ویدیو پروژکتور وکامپیوتر ارائه اسالیدو سخنرانی دکتر هاشمیان های مهم بهداشتی و بیان مفهوم امید به زندگیشاخص 17

 


