"بسمه تعالي"
دانشگاه علوم پزشکي بابل
دانشکدة پرستاري رامسر
مقطع كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي
نام درس  :نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري
تعداد واحد  1/5 :واحد نظري و  0/5واحد كارآموزي
پيش نياز :ندارد.
سال تحصيلي  96-97 :نيمسال اول
محل و زمان تشکيل كالس :سه شنبه و چهارشنبه ها11-15 ،10-12 ،8-10 ،
مدرسين  :خانم نصيري ،خانم جهانشاهي و دكتر فتوكيان
شرح درس :اين درس از دروس بنيادي و اصلي كارشناسي ارشد محسوب مي شود .در اين درس دانشجو ابتدا با مفاهيم بنياادي
از قبيل فرايند پرستاري و اصول نظريه پردازي در پرستاري و روند تکوين و تحول نظريه ها در پرستاري آشنا شده و نظرياه هااي
زيرساز در علوم طبيعي ،اجتماعي و روانشناختي كه از سوي نظريه پردازان پرستاري مورد استفاده قرار گرفته اند بررسي خواهند شد.
سپس اصول تجزيه و تحليل مفاهيم و اصول نقد تئوريها مورد بحث قرار گرفته و در بخش دوم مباحث اين درس ،نظرياه پاردازان
پرستاري و تئوريها و مدلهاي ارائه شده از سوي آنها مورد بررسي جامع قرار خواهند گرفت.
الف)واحد نظري ( 26ساعت):
اهداف درس :
در پايان درس از دانشجويان انتظار مي رود:
 -1مفاهيم بنيادي مطرح در پرستاري را شناخته و توضيح دهند.
 -2تئوريهاي زير ساز مورد استفاده در نظريه پردازيهاي پرستاري را بشناسند.
 -3اصول نقد تئوريها را بيان نمايند.
 -1الگوهاي نظري مطرح در پرستاري را توضيح داده و آنها را نقد نمايند.
 -5نظريه ها و مدلهاي معرفي شده و مفاهيم مورد بحث را بر طبق فرايند پرستاري در طرح مراقبت از مددجويان بکار بندند.
 -6تا حد امکان اصالحات و تطابقهاي الزم را در تئوريهاي پرستاري مطرح شده مبتني بر اصول فرهنگي ،ارزشي و اساالمي
ملحوظ نمايند.
روش تدريس :
 -1سخنراني  -2بحث و گفتگو  -3پرسش و پاسخ و استفاده از وسايل كمك آموزشي  -1انجام واحد كار
وظايف دانشجويان :
از دانشجويان عزيز انتظار مي رود:
 -1ابتدا زيربناي علمي خود را جهت فراگيري مطالب مورد تدريس تقويت نمايند.
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 -2از طريق مطالعه كتابخانه اي سعي نمايند معلومات خود را در زمينه مطالب تدريس شده تقويت و توسعه بخشايده و يافتاه
هاي پژوهشهاي انجام شده را د ر فرايند پرستاري بکار گيرند و سعي نمايند در ارائه تکااليف خاود از مناابع علماي جدياد
استفاده كنند.
 -3دانشجويان موظفند مسئوليت يادگيري هرچه بيشتر خود را بر عهده گرفته و تحت نظر اساتيد مربوطه برنامه هاي آموزشي
را دنبال كنند.
 -1بطور مداوم و منظم بدون غيبت در كالسها حضور يافته و در مباحث علمي با استناد به مطالعات خود مشاركت نمايند.
 -5مطالعات جديد در زمينه مفاهيم مندرج در شرح درس را براي ديگر دانشجويان طبق برنامه ريزي قبلي ارائه نمايند.
 -6تکاليف درس را در موعد مقرر ارائه نمايند.
تكاليف درس :
الف – تهيه خالصه كارت []Bib Card
دانشجويان موظفند هر هفته خالصه كارتي در رابطه با مفاهيم و نظريه هاي تعيين شده در جدول دروس ،ارائاه دهناد ( .كاال
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خالصه كارت )
جهت تهيه خالصه كارت به نمونه معرفي شده توجه شود  .اندازه كارت  13/5×21مي باشد.
مقاالت جديد از اهميت بيشتري برخوردار است  ( .مقاالت از مجالت سال  2007به بعد انتخاب شوند )
كارت خالصه نويسي از كتب پذيرفته نمي شود.
خالصه كارت در موعد مقرر بهمراه اصل مقاله ارائه گردد.
دانشگاه :

نام و نام خانوادگي دانشجو :
تاريخ ارائه:
استاد :
واحد درسي :
نام ونام خانوادگي نويسنده  ،عنوان مقاله  ،نام مجله  ،شماره مجله  ،صفحه  ،سال انتشار
عنوان مقاله به فارسي :

3-

(اين قسمت جهت پانويس يا  footnoteمي باشد).
24-

1-

 كارتها مشتمل بر خالصه مقاله در قالب مقدمه  ،متن اصلي و نتيجه گيري مي باشد كلمات التين در متن بکار برده نميشود ودر پايين كارت پاورقي مي شوند
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ب –ارائه نمونه عملی يكی از مدلهای پرستاری رايج (اورم يا روی) با عنوان " :كاربرد مدلهای پرستاری

در بالين" .
دانشجويان موظفند كاربرد يکي از مدلهاي رايج پرستاري را بر بالين مددجوي سالمند بر اساس فرم بررسي معرفي شده بر بالين
تدوين نمايند و به مدت نيم ساعت بصورت عملي در كالس اجرا نمايند .در پايان دوره ،لوح فشرده گزارش تدوين شده تحويل
داده مي شود.
ج – نقد و بررسی يكی از نظريات پرستاری :
 دانشجويان بصورت گروهي ( 2يا  3نفره) يکي از نظريه ها و الگوهاي معرفي شده در درس را در قالب سمينار ماورد نقاد وبررسي قرار داده و مکتوبات مربوطه را نيز در تاريخهاي مشخص شده ارائه خواهد داد .ارايه هاا شاامل معرفاي نظرياه پارداز،
فرضيات ،مفاهيم اصلي نظريه مورد نظر ،معرفي يك مورد فرايند پرستاري بر اساس مدل ،نقد الگو يا نظريه مورد نظر و ارايه به
صورت اساليد و به مدت يك ساعت انجام خواهد شد و در پايان دوره لوح فشرده آن تحويل داده مي شود .
توجه  :در تهيه و ارائه تكاليف به نكات ذيل توجه فرمائيد.
 -1حداقل از پنج منبع كه بيشتر از پنج سال از تاريخ انتشار آنها نگذشته باشد استفاده كنيد .اين محدوديت به مناابع اساالمي
مربوط نمي شود.
 -2صفحات خط كشي شوند و محل پانويس برگه مشخص باشد .از طرف باال ،پائين و قسمت راست  3/5سانتيمتر و از طرف
چپ  2/5سانتيمتر فاصله بگذاريد.
 -3مطالب بشکل يك رو در هر صفحه تهيه شده و فاصله خطوط مناسب بوده بيش از حد نزديك نباشد.
 -1صفحة معرفي كنفرانس كه در آن اطالعات نام دانشگاه – دانشکده – سال و نيمساال تحصايلي – ناام درس – عناوان
مطلب  -مدرس – تهيه كننده و تاريخ ارائه گنجانيده شده است در اول مطلب و بعد صفحه فهرسات مطالاب هماراه باا
شماره صفحه و در آخر مطالب صفحه فهرست منابع فارسي و التين بطور مجزا گذارده مي شوند.
 -5اصول منبع نويسي (بر اساس سيستم ونکهوور ويا هر سيستم علمي ديگر ) دقيقا رعايت شود.
 -6اصول نگارش فارسي و متون علمي دقيقا رعايت گردد .كليه مطالب به منابع استناد گردد.
روش ارزشيابي :
%10
-1حضور فعال در كالس
%20
 -2تدوين  1خالصه كارت  ،هر خالصه كارت  5نمره
-3انتخاب يك مدل و بررسي نحوه بکارگيري آن در مراقبت از مددجويان و گزارش آن بصورت شفاهي و كتبي %30
%10
 -1آزمون پايان ترم
%100

جمع:
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برنامه درسي واحد نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري
تاريخ جلسات درس

ساعت

مبحث

توضيحات

مدرسين

جلسة اول ()96/7/1

21-26

جلسة دوم ()96/7/18

21-26

جلسة سوم ()96/7/26

21-26

جلسة چهارم ()96/8/2

21-26

جلسة پنجم ()96/8/16

21-26

جلسة ششم ()96/8/3

21-22

جلسة هفتم ()96/9/1

21-26

جلسة هشتم ()96/9/1

21-22

جلسة نهم ()96/9/8

21-26

جلسة دهم ()96/9/22

21-26

جلسة يازدهم ()96/9/29

21-26

جلسة دوازدهم ()96/10/6

21-26

جلسة سيزدهم ()96/10/20

8-21

معرفي درس ،مقدمه اي بر توليد دانش پرستاري
تعاريف بنيادي (فلسفه ،مفهوم ،نظريه ،مدل و1)...
تعاريف بنيادي (مفهوم ،نظريه ،مدل و2)...
انواع نظريه ها و مدلها
نايتينگل ،فاي عبدا..ه ،هندرسون
مروري بر نظريه اورم
مدل راجرز و مدل كينگ
مروري بر نظريه جانسون
مدل واتسون و فريدمن
مروري بر نظريه روي
مدل نيومن و مدل راپر
كاربرد نظريه ها در بالين
ارائه كنفرانس گروهي در خصوص يك الگوي پرستاري

(حضور دانشجويان الزامي است)

دكتر فتوكيان
دكتر فتوكيان
دكتر فتوكيان
دكتر فتوكيان
دكتر فتوكيان
خانم نصيري
دكتر فتوكيان
خانم نصيري
دكتر فتوكيان
خانم جهانشاهي
دكتر فتوكيان
دكتر فتوكيان
گروه اساتيد

(حضور دانشجويان الزامي است)
(حضور دانشجويان الزامي است)
(حضور دانشجويان الزامي است)
(حضور دانشجويان الزامي است)
(حضور دانشجويان الزامي است)
ارايه كارت خالصه نويسي*
(حضور دانشجويان الزامي است)
(حضور دانشجويان الزامي است)
ارايه كارت خالصه نويسي*
(حضور دانشجويان الزامي است)
ارايه كارت خالصه نويسي *
دانشجويان و اساتيد

* موضوع كارت هاي خالصه نويسي
كارت اول :شکاف ( )gapبين تئوري و عمل
كارت دوم  :كاربرد نظريه اورم
كارت سوم  :پرستاري سالمندي
ب)كارآموزی ( 62ساعت)
توجه :روزهاي كارآموزي به صورت حضور در بالين به شرح زير مي باشد:
شنبه  96/10/10ساعت  ،8-12خانم نصيري
يکشنبه  96/10/16 ، 96/10/11ساعت  ،8-12خانم جهانشاهي
تاريخ  ،8-13 96/10/17 ،96/10/9دكتر فتوكيان
نحوه ارزشيابی:
%15
-1حضور در عرصه
%35
-2طراحي يك چارچوب در مورد الگوي اورم يا روي
 -3ارائه كتبي و اجراي يك طرح مراقبت باليني در چارچوب الگوي اورم يا روي %20 :ارائه كتبي و  %30ارائه كالسي
%100
جمع:
نمره كل:
 15نمره
تئوري
 5نمره
عملي
 20نمره
جمع:
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