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مقدمه
مقدمه  :اين درس ضمن مروربرمفهوم خانواده ساختار و عملكرد آن وآشنايي با نقشهای پرستاربهداشت جامعه درارتباط باخانواده به شناخت
مشكالت بهداشتي وبرنامه ريزی ،كسب مهارتهای الزم درحل مشكالت بهداشتي خانواده مي پردازد .در اين درس دانشجويان با خانواده وانواع آن،
ساختارنقش وعملكردخانواده ،ارتباط درخانواده ،مراحل تكاملي ونيازهای بهداشتي هرمرحله آشنا خواهند گرديد .همچنين شناخت خانواده های
آسيب پذير ،آسيبهای رواني واجتماعي درجامعه ،بحران درخانواده وروشهای تطابق با آن وفرآيند پرستاری درخانواده از اهداف مهم اين واحد
درسي مي باشد.

هدف کلی
اين درس تجارب يادگيری در زمينه بررسي ،شناخت و تشخيص مسائل و مشكالت سالمت خانواده و روش های حل آن را فراهم مي سازد

اهداف رفتاری
فراگيران در پايان درس قادر خواهند بود :
 -1اهميت خانواده را توضيح دهد.
 .3خانواده را ازديدگاه های مختلف تعريف كند.
 -2انواع خانواده راشرح دهد.
 -4ساختار و عملكردخانواده رابيان كند.
 -1نظراسالم نسبت به خانواده را شرح دهد.
 -0فوايد و موانع ازدواج راازديدگاه اسالم ليست نمايد.
 -7عوامل مهم درگزينش همسررا توضيح دهد.
 -2نقش و مفاهيم مندرج درنقش راتعريف كند(رفتارنقشي – تضاد نقشي – كشش نقشي ……).
 -9نقش های موجود در خانواده راشرح دهد.
 -56اهميت ارتباط درخانواده راتوضيح دهد.
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 -55مشخصات تعاملي خانواده موثرراتوضيح دهد.
 -53مراحل تكاملي خانواده رافهرست كند.
 -52ويژگيها،وظايف و مداخالت بهداشتي هر كدام از مراحل تكاملي خانواده را شرح دهد.
 -54فرايند پرستاری در خانواده را توضيح دهد.
 -51اهداف كلي و ويژه بازديدمنزل رابيان نمايد.
 -50چگونگي انجام بازديد منزل را شرح دهد.
 -57يک بازديد منزل را انجام داده و گزارش آن را ارائه نمايد.
 - 52خانواده های آسيب پذيررا تعريف كند( معلوليت ،اعتياد ،طالق و)...
 -59معلوليت ،علل و اثرات آن بر خانواده را توضيح دهد.
 - 36طالق ،علل و اثرات آن بر خانواده را شرح دهد.
 -35اعتياد ،علل و اثرات آن بر خانواده را مورد بحث قرار دهد.
 -33بحران و انواع آن را توضيح دهد.
 -32مراحل مداخله دربحران ( ارزيابي – اجرا……) راشرح دهد.
 -34سوءرفتار و انواع و علل آن را مورد بحث قرار دهد
استراتژی آموزشی
سخنراني و پرسش و پاسخ
وسايل سمعي و بصری  :ويدئوپروژكتور  -وايت برد – پاورپوينت
ارزشیابی
امتحان كتبي  ،سئواالت چند گزينه ای
 -5امتحان ،پايان ترم%76
 -3امتحان ميان ترم%31
 -2حضور فعال در كالس و فعاليت های تكميلي %1
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