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 موضوع تدریس: فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو

 ساعت عملی و نظری ۶۲مدت تدریس: 

 ۳دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم گروه هدف: 

 نوع درس: عملی و نظری

 نیاز: نداردپیش

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارو مامایی  دانشکده پرستاری محل اجرا:

 ghasemimr109@gmail.com  محمدرضا قاسمی مدرس:

 

 شرح درس

 گانه پیشگیری. تاکید این درس تار در سطوح سهسازی دانشجویان پرستاری جهت ایفای نقش آموزشی پرسآماده

با درمان و مراقبت مرتبط های گیریها برای شرکت فعال در تصمیمبر آموزش بیماران جهت آماده ساختن آن

 است.

 

 هدف کلی

بعد از گذراندن این دوره دانشجو قادر خواهد بود با درک جایگاه و اهمیت آموزش به مددجو در گستره ارائه 

درمانی، نیازهای بهداشتی مددجویان خود را در سه سطح پیشگیری شناسایی نموده و از خدمات بهداشتی و 

 های مناسب آموزش جهت تشویق و تقویت یادگیری رفتارهای بهداشتی در مددجویان خود استفاده نماید.روش

 

 اهداف اختصاصی:

 در مورد سیر تکاملی نقش آموزشی پرستار بحث کنند.. 9



 طور خاص تحتبه طور عام و حرفه پرستاری را به را های بهداشتی و درمانی که سیستم را ی. روندها و تغییرات۶

 دهند، شناسایی کنند.تاثیر قرار می

 در مورد هدف و فواید آموزش به بیمار بحث کنند.. ۳

 . فرآیند آموزش را با فرآیند پرستاری مقایسه کنند.۴

 های آموزش و یادگیری را تعریف کنند.. واژه۵

 . دالیل انجام آموزش به بیمار را به عنوان یک وظیفه پرستاران توضیح دهند.۲

 . در مورد موانع آموزش و یادگیری بحث کنند.۷

 . اصول کلی یادگیری را نام ببرند.۸

 دهنده را در فرآیند یادگیری توضیح دهند. . نقش پرستار آموزش1

 شود را نام ببرند.ناسایی می. سه جزء که به عنوان معیارهای انجام یادگیری ش90

 های اساسی در بررسی نیازهای آموزشی را توصیف کنند.. گام99

 نوع آمادگی برای یادگیری، مورد توجه قرار گیرد را نام ببرد. ۴. عواملی که باید در بررسی 9۶

 . تفاوت بین اهداف کلی و اهداف رفتاری را بیان کنند.9۳

 را با رعایت سه جزء شرایط، عملکرد و معیار بنویسند.. اهداف رفتاری مناسب و صحیح 9۴

 ترین خطاها در نوشتن اهداف رفتاری را نام ببرند.. شایع9۵

 . بین سه حیطه اصلی یادگیری تمایز قائل شوند.9۲

 های یادگیری را توضیح دهند.. متدهای آموزشی متناسب برای هر یک از حیطه9۷

 یکپارچگی درونی بین اجزاء است، تدوین کنند.. یک برنامه آموزشی که دارای 9۸

ریزی، اجرا و ارزشیابی فرآیند . نقش پرستار آموزش دهنده را در فرموله کردن اهداف رفتاری برای برنامه91

 یادگیری بازشناسی کنند.-آموزش

 را تعریف کنند.« های تدریسروش». واژه ۶0

 های مختلف تدریس توضیح دهند.. در مورد روش۶9



 . چگونگی استفاده اثربخش از هر روش تدریس را توضیح دهند.۶۶

 های تدریس را شناسایی کنند.های هر یک از روش. مزایا و محدودیت۶۳

 حث کنند.بانتخاب روش تدریس تاثیر گذارند  . در مورد متغیرهایی که در۶۴

 . راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی تدریس لیست کنند.۶۵

 های آموزش تمایز قائل شوند.ی و روش. بین مواد آموزش۶۲

. سه متغیر )فراگیر، فعالیت و مشخصات رسانه( که باید در انتخاب، تهیه و ارزشیابی مواد آموزشی لحاظ شود ۶۷

 را شناسایی کنند.

 . در مورد سه مشخصه مواد آموزشی که در انتقال اثربخش پیام آموزشی اهمیت دارد توضیح دهند.۶۸

 باید در تهیه یک ماده آموزشی چاپی لحاظ شود را توضیح دهند.. مواردی که ۶1

 های آموزشی را لیست کنند.. مزایا و معایب هر یک از انواع رسانه۳0

 مشاوره استفاده کنند.های ارتباط بین فردی در برقراری ارتباط، تشخیص مشکالت مددجو و ارائه . از مهارت۳9

 

 محتوا و ترتیب ارائه آن

 روش تدریس محتوا و فرآیند جلسه / زمان

 سخنرانی، بحث گروهی درس، ضرورت و جایگاه آموزش بیمار در نظام سالمت معرفی جلسه اول

 سخنرانی، پرسش و پاسخ فرآیند آموزش و یادگیری، اصول یادگیری جلسه دوم

 سخنرانی، پرسش و پاسخ های یادگیری، اهداف رفتاریموانع آموزش، حیطه جلسه سوم

 سخنرانی ها و متدهای تدریس مناسب برای هر حیطه یادگیریشیوه چهارمجلسه 

 سخنرانی، بحث گروهی فرآیند آموزش به بیمار جلسه پنجم

 سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش فرآیند آموزش به بیمار جلسه ششم

 سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ انواع رسانه در آموزش به مددجو جلسه هفتم

 سخنرانی نقش ارتباط در فرآیند آموزش و مشاوره هشتم جلسه

 ایفای نقش تمرین ایفای نقش جلسه نهم

 ایفای نقش تمرین ایفای نقش جلسه دهم

 



 روش تدریس

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و ایفای نقش

 

 وظایف و تکالیف دانشجو

 های کالسشرکت فعال در بحث 

 ،اییک ابزار آموزشی چند رسانه تهیه طرح آموزشی، نمونه پمفلت 

 )ارائه یک برنامه آموزشی به صورت ایفای نقش )انتخاب از بین داوطلبان 

 ارائه یک برنامه آموزشی بر بالین بیمار 

 آزمون پایانی 

 

 روش ارزشیابی دانشجو

 درصد نمره فعالیت

 درصد 90 شرکت فعال در کالس

 درصد ۳0 تکلیف

 درصد ۶0 ترمانیم یانهیچهار گز یآزمون کتب

 درصد ۴0 دوره انی( پاEssay) یحی( و تشرMCQ) یانهیچهار گز یآزمون کتب

 درصد ۰۱۱ جمع
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