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شرح درس:
در طی این درس دانشجویان با مفاهیم نظریه و نظریه پردازی در پرستاری ،نظریه های بنیادی ،الگوهای پنداشتتی و
برخی از نظریههای پرستاری و کاربرد آنها آشنا شده و آن را در بالین به کار خواهند گرفت  .در این درس دانشجویان
با مبانی نظریه و نظریه پردازی در پرستاری آشنا می شوند .در بخش دوم دانشجویان با مفاهیم شایع جهت مراقبتت
در شرایط ویژه مطلع خواهند گردید .
هدف کلی:
در پایان درس از دانشجویان انتظار می رود با نظریه ها ،الگوهای پنداشتی در پرستاری ،فرایند پرستاری و برختی از
نظریه های پرستاری آشنا شده و قادر باشند در برنامه ریزی مراقبت و آموزش به مددجو آنها را به کار گیرند.
اهداف رفتاری:
در پایان درس دانشجویان قادرند:
 -1مفهوم مدل ،مدل های پنداشتی و کاربرد آن را در پرستاری توصیف نمایند.
 -2تئوری در پرستاری ،ضرورت و راههای توسعهی آن را شرح دهند.
 -3اجزای تئوری و تقسیم بندی آن در پرستاری را بیان نمایند.
 - 4توسعه تئوریها را بر اساس مکاتب فکری ،نیازها ،تعامل و برایندها مورد بحث قرار دهند.
 -5تئوری فرایند پرستاری ،اجزا و کاربرد آن در پرستاری را بصورت کاربردی مورد بحث قرار دهند.
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 -6نظریههای رایج پرستاری مانند اُرم ،روی ،جانسون و  ....را بصورت کاربردی مورد بررسی و مقایسه قرار دهند.
 -8نظریه های بنیادی و زیر بنایی رشته خود را شرح دهند.
 – 11نظریه های نایتینگل ،عبداهلل ،هندرسون ،نیومن ،بنر ،کینگ ،واتسون ،راجرز ،پپالئو و پارسی را شرح دهند.
 -11نظریه های اختصاصی مربوط به رشته نظیر مدل سینرژیسم در مراقبت از بیمار به کار گیرند.
 -12آشنایی و مراقبت از مفاهیم شایع  ،نظیر :درد  ،خواب ،ریتم بیو لوژیک ،محرومیت حسی  ،و مرگ ومیر

راهبردهای یاددهی -یادگیری:
 -1سخنرانی و پرسش و پاسخ
 -2بحث و فعالیت در گروه های کوچک
 -3یادگیری هم گروهی در گروه و استفاده از گروه اینترنتی درس
 -4یادگیری خود -راهبر
تکالیف دانشجویان:
الف -فعالیت گروهی در مورد نظریه های پرستاری
دانشجویان به چند گروه تقسیم شده و هر گروه در مورد دو نظریه پرستاری مربوط به رشته خود در منابع جستجو
نموده و نتیجه کار خود را بصورت دو مقاله به حجم  1511تا  2111کلمه تحویل مسئول درس داده و خالصته آن را
بر اساس برنامه زمان بندی شده تدریس در کالس ارائه مینمایند .در این فعالیت هر گروه ،تکلیتف نظریته هتا را بتا
استفاده از حداقل پنج کتاب مرجع التین و پنج مقاله التین ،از سال  2111به بعد تهیه می نماید .زمان و نحوه ارائه با
هماهنگی استاد مربوطه خواهد بود .کل کار باید به صورت گروهی انجام شود و قبل از ارائه بته استتاد مستئول درس
تحویل و توسط وی تائید شود .دانشجویان نتیجه کار خود را در گروه اینترنتی درس قرار دهند.
 -1ارائه خالصه ترجمه مقاله های التین
 -2تکلیف نظریه ها ( یک نظریه) و ارائه آن در کالس

نحوه ارزشیابی دانشجو:
ارایه خالصه ترجمه  3مقاله نظریه ها و مفاهیم
ارایه نظریه به صورت گروهی در کالس
آزمون میان ترم و پایان ترم
آزمون نظریه ها به صورت گروهی
مشارکت فعال در کالس

 15نمره
 21نمره
 31نمره
 31نمره
 5نمره

آزمون درس شامل دو قسمت است .یک قسمت آن به صورت آزمون چند گزینه ای (میان ترم) و یک قسمت آن به
صورت ) (CbDگروهی و با دسترسی آزاد به منابع در قالب یک تور یک روزه کتابخانه ای در پایان ترم برگزار می
شود .نتایج ارزشیابی دانشجویان در سایت یا بورد گروه اعالم می گردد و تا سه روز بعد از اعالم نمره حق اعتراض
وجود دارد .زمان تحویل تکالیف دانشجو بر اساس زمان بندی تعیین شده توسط اساتید مربوطه خواهد بود و
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دانشجویان موظف می باشند که تکالیف مربوطه را به صورت نسخه نرم در موعد مقرر به استاد مسئول درس تحویل
نمایند .دانشجویان می توانند از طریق صفحه گروه اینترنتی درس سواالت و مطالب علمی خود را به اشتراک بگذارند.
تذکر :جلسات اختصاصی هر (رشته) گروه و نیز کارورزی مربوطه طرح درس اختصاصی خواهد داشت که توسط گروه
مربوطه ضمیمه این طرح درس می گردد.
نحوه ارزشیابی تکلیف کاربرد نظریه در مراقبت:
 -1مروری بر نظریه مورد بررسی

 1نمره

 -2بررسی و شناخت مددجو بر اساس نظریه

 2نمره

 -3لیست نمودن تشخیص های پرستاری بر اساس آخرین طبقه بندی NANDA

 1نمره

 -4تعین اهداف و برنامه ریزی مراقبتی برای بیمار

 2نمره

سیاست درس:
 -1دانشجویان در صورت غیبت بیش از 4/ 11کل درس ،از این درس نمرهای کسب نخواهند کرد.
 -2انتظار می رود دانشجویان از مطالب تدریس شده ،یادگیری خود -راهبر و رجوع به یافته های جدید پژوهشی در
جهت بهبود کیفیت آموزش های پرستاری استفاده نمایند.
 -3انتظار می رود دانشجویان در ارائه تکالیف خود از منابع علمی جدید ( از سال  2116تاکنون) و یافته های پژوهش
های انجام شده  ،استفاده نمایند.
 -4انتظار می رود دانشجویان مسئولیت یادگیری خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های
آموزشی خود را دنبال نمایند و در فعالیت های گروهی به طور مساوی شرکت نمایند.
 -5انتظار می رود دانشجویان به طور مداوم و منظم بدون غیبت در کالسهای درس حضور یافته و در مباحث علمی
مشارکت مؤثر و تشریک مساعی داشته باشند.
 -6انتظار می رود دانشجویان با مطالعه قبلی در کالس حاضر شده و در ارائه مطالب درسی فعاالنه شرکت نمایند.از
دانشجویان انتظار می رود در صفحه اینترنتی درس به آدرس ذیل عضو شده و تکالیف خود را پس از ارائه به استاد و
تائید برای استفاده همکالسان به اشتراک بگذارندhttp://groups.yahoo.com/group/ntc-msn .
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