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 مقاله پژوهشی

   ) (Freeplaneذهنیم نقشه یترس افزارنرماستفاده از  تأثیربی ایارز
  انیدانشجو مسئلهمهارت حل  يدر ارتقا

  
  ٥زهرا زارع، ٤ياوريشهره افشار، ٣شهال فزونخواه، ٢متذکر يمرتض، ١*يليجبرائمحمد 

 
  09/02/1397تاریخ پذیرش  17/11/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 تفكر يهامهارت توانديم كه است يذهن نقشه کيتکن، دارد آموزشي فرايندهاي ارتقاي در مهمي نقش كه نوين آموزشي راهبردهاي از يكي: هدف و زمينهپيش

فکر ت و تيک به خالقيذهن را تحر، ميمفاه يش ساختارمند و کلينما، ارتباطات، هارنگ، ريبا استفاده از تصاو يقت نقشه ذهني. در حقدهد افزايش را مسئلهو حل 
ن يهدف از انجام ا .باشديم استفادهقابلو  ار کاربرپسنديبسکه  بوده Freeplane دارد ييت استفاده بااليکه قابل ينقشه ذهن يهاافزارنرمن ياز بهتر يکي. کنديم

  .باشديمان يدانشجو مسئلهمهارت حل  يدر ارتقا)  (Freeplane ذهنيم نقشه يترس افزارنرماستفاده از  تأثيربيايارز، پژوهش
ان يدانشجونفر از  ۲۴شامل جامعه پژوهش  ي. در بخش مطالعه کمشد انجام يدر دو مرحله متوال )يفيو ک يکمترکيبي ( به روشن مطالعه يا: مواد و روش کار

زم ال يهاآموزشم شده به گروه مورد يشاهد تقس-به دو گروه مورد يتصادف کامالً طوربهکه  باشنديمه ياروم يدانشگاه علوم پزشک ٧ ترمسالمتاطالعات  يفناور
اطالعات  يمناسب جهت حل مشکالت بخش فناور ياز هر دو گروه خواسته شد تا راهکارها يد. در دوره کارآموزيارائه گرد Freeplane افزارنرمجهت کار با 

مستقل  tآماري ن نمرات هر دو گروه با استفاده از آزمون يانگيافت. مياختصاص  يانمره، ييدانشجو يهاپروژهک از يهر يارائه دهند. برا هامارستانيبسالمت 
و  شدهيابيارزبر مهارت حل مسئله  ينقشه ذهن تأثيراز  يانيدرک دانشجو، افتهيساختارم يبا استفاده از روش مصاحبه ن يفيد. در بخش مطالعه کيسه گرديمقا
  افت.يمحتوا انجام  ليتحل قيطر از زين هاداده ليوتحلهيتجز

 يدارمعنيمستقل نشان داد که اختالف  tآماري ج آزمون ينتا آمد به دست ٦٢/١٥±٠٥/٢شاهد  در گروهو  ٣٣/١٨±٦٨/١ن نمرات در گروه مورد يانگيم: اافتھي
ش يافزا، تيخالق، باعث درک بهتر مسئله ينقشه ذهن افزارنرم ان معتقد بودند کهين دانشجويهمچن .)p < 0.05دارد (ن نمرات هر دو گروه وجود يانگيمسه يمقادر 

  .شوديم يريادگيمهارت حل مسئله و تمرکز در 
استفاده ، دهيچيمناسب و حل مشکالت پ گيريتصميم يبرا مسئلهمهارت حل  يريادگيبه  يان علوم پزشکيدانشجو ياتيح ازيبا توجه به ن: يريگجهينتبحث و 

 يهاافزارنرمو  ينقشه ذهنک يجهت توسعه استفاده از تکن شوديمشنهاد يد باشد. لذا پيمف توانديم يدر آموزش پزشک ينقشه ذهنک يموجود در تکن يهاتيقابلاز 
  ان شود.يخالق در دانشجو تفكر و مسئله حل يهامهارت يموجب ارتقاالزم ارائه گردد تا  يهاآموزش، آن
 يآموزش پزشک، مسئلهمهارت حل ، Freeplane افزارنرم، ينقشه ذهن: هادواژهيکل

  د.يمنتخب گرد ير کشوريند قابل تقديعنوان فرآهب يد مطهريشه ين جشنواره آموزشيباشد که در دهميم يند آموزشين مقاله برگرفته از فرآي* ا
  

 ۱۷۱-۱۷۶ ص، ۱۳۹۷ خرداد، ۱۰۴درپي پي، سومشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ٠٤٤-٣٢٧٥٢٣٠٥تلفن:  ،يراپزشکيه، دانشکده پياروم ي، دانشگاه علوم پزشکهياروم: آدرس مکاتبه

Email: jabraeili.m@umsu.ac.ir 

  
  مقدمه

 هاآن باشد كه ايگونهبه بايد يان علوم پزشکيدانشجو آموزش

 در مسئله حل و تفكر انتقادي يهامهارت و گيريتصميم براي را

                                                             
  اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)استادیار گروه فناوري  ١
  دانشیار گروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ٢
  استادیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران ٣
  میه، ارومیه، ایراناستادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ارو ٤
 مربی گروه فناوري اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ٥

 ان مفاهيميدانشجو . زماني)۱، ۲نمايد ( آماده ندهيآ يکار محيط

يادگيري  فرآيند در و كرده نياز احساس كه رنديگيفرام را جديد
 مفاهيم و جديد مفاهيم بين بتوانند نيداشته و همچن مشارکت فعال
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 كه نوين آموزشي راهبردهاي از . يكي)۳، ۴كنند ( برقرار ارتباط قبل

 ١يذهن نقشه کيتکن، دارد آموزشي فرايندهاي ارتقاي در مهمي نقش
-۷دهد ( افزايش را مسئلهو حل  تفكر يهامهارت توانديم كه است

 يبه نام تون يسيتوسط محقق انگل ١٩٧٠در سال  ينقشه ذهن. )۵
، هارنگ، ريمعتقد است که استفاده از تصاو يبوزان ابداع شد. و

ک به يذهن را تحر، ميمفاه يش ساختارمند و کلينما، ارتباطات
 يقياطالعات به طر، يک نقشه ذهنيدر . )۸( کنديمت و تفکر يخالق
ه ک شوديم يدهسازمان، عملکرد مغز است ه به طرزيشتر شبيکه ب

 قياز طر ميو مفاه هادهيا ترقيدقبه تمرکز بهتر و فهم  توانديم
  .)۹، ۱۰کند (کمک  يکيگرافش ينما

، دانش ارائه جهت افتهيسازمان ابزاري ينقشه ذهن قتيدر حق
 سلسله صورتبه ميمفاه نيب يارتباطات موضوع درآوردن ريتصو به

 رييادگي جهت ارتقاء يشناخت فرا روش کي نيهمچن و يمراتب

  .)۱۱است ( دارمعني
 که استفاده از نقشه دهديمافته نشان يقات انجام يج تحقينتا

اطالعات کمک  يسازکپارچهي، يدهسازمانان در يبه دانشجو، يذهن
 يده پردازيو ا يتفکر انتقاد، فعال يريادگي يکرده و موجب ارتقا

  .)۱۰-۱۲( گردديم
 شدن ريدرگ به، يمفهوم يهانقشه رسم به انيدانشجو بيترغ

 و انجامديم هاآن نيموجود ب يمنطق ارتباط و ميمفاه با هاآن ذهن
 شناخت به يابيدست يهاروش و يريادگي -ياددهي نديفرا در امر نيا

 .)۱۳(دارد  يارزش فراوان، فراشناخت و
، رباز با استفاده از قلم و کاغذياز د يک نقشه ذهنيتکن

 يافزارهاامروزه نرم ياز افراد بوده است ول ياريبس مورداستفاده
ن ياز بهتر يکي. )۱۴دارد (وجود  ينقشه ذهن يريکارگبه يبرا ياديز

 Freeplane دارد ييت استفاده بااليکه قابل ينقشه ذهن يهاافزارنرم
که  است Freemind نسخه کامل شده يبرنامه کاربرد نيا. باشديم

قت يقو در ح گذارديار ميدر اخت آننسبت به  يشتريار بيامکانات بس
و  هبود ار کاربرپسنديبسکه  گان استيباز و رامتن افزارنرمک ي
 افزارنرمن يکه ا يگريت ديمز .دراز آن استفاده ک يراحتبهتوان يم

ج يرا يهافرمتآن به انواع  يل فرمت خروجيدارد امکان تبد
)PNG,JPGE,PDF,HTML,… (باشديم )۱۳-۱۵.(  

 ييهااگراميدانواع  توانيم افزارنرمن يدر واقع با استفاده از ا
 منظم در چارچوب را معاني و مفاهيم از يامجموعه كه م کرديترس

 ايجاد با انسان مغز و يادگيري ساختار بر منطبق مراتبي و سلسله

و با  مختلف در سطوح هم در كنار، هاآن بين منطقي يهاارتباط
 .)۱۳، ۱۵داد (مختلف قرار  يهارنگاز اشکال و  يريگبهره

                                                             
1 Mind Mapping 

ق يوبا تش توانديم ينقشه ذهنو همکارانش معتقدند که  يآنتون
 ينيه و بالين علوم پايادغام اطالعات و درک روابط ب يان برايدانشجو

 يدر آموزش پزشک يتفکر انتقاد يارتقا يبرا يابزار آموزش عنوانبه
  .)۸شود (استفاده 

 افزارنرماستفاده از  تأثيربيايارز، ن پژوهشيهدف از انجام ا
 مسئلهمهارت حل  يدر ارتقا)  (Freeplaneذهني م نقشه يترس

  .باشديم ياطالعات سالمت در دوره کارآموز يان فناوريدانشجو
  

  مواد و روش کار
 يدر دو مرحله متوال )يفيو ک يکمترکيبي ( به روشن مطالعه يا
جامعه پژوهش  ي. در بخش مطالعه کمشد انجام ١٣٩٦سال در 

 يورود ٧ ترمسالمتاطالعات  يان فناورينفر از دانشجو ٢٤شامل 
. قبل از شروع دوره باشنديمه ياروم يدانشگاه علوم پزشک ٩٣سال 

به  يست اساميل ياز رو يتصادف کامالً طوربهان يدانشجو، يکارآموز
 در گروهست ينفر اول ل ١٢ کهيطوربه شدهميتقس ينفر ١٢دو گروه 

الزم جهت  يهاآموزشروزه  ٢مورد قرار گرفتند که در کارگاه 
ن نحوه کار با يو همچن ينقشه ذهن يم و کاربردهايبا مفاه ييآشنا
ست در گروه شاهد يل ينفر بعد ١٢د. يارائه گرد Freeplane افزارنرم

د. يارائه نگرد هاآنبه  يدر مورد نقشه ذهن يقرار گرفتند که آموزش
از هر دو گروه خواسته شد تا مشکالت مربوط به  يدر دوره کارآموز

 را هامارستانيباطالعات  يت اطالعات سالمت و فناوريريبخش مد
ارائه دهند. از  هاآنمناسب جهت حل  يکرده و راهکارها يبررس

 Freeplane افزارنرمو  يگروه اول خواسته شد که از نقشه ذهن
ا ب يکارگروه، انياز دانشجو هاپروژهافت ياستفاده کنند. پس از در

 اطالعات يت اطالعات سالمت و فناوريرين بخش مديحضور مسئول
ک يره يابيد. پس از ارزشيل گرديتشک يازدهيامت يمارستان برايب

افت ياختصاص  ٢٠از  يانمرههر پروژه  يبرا، ييدانشجو يهاپروژهاز 
ن نمرات هر دو گروه با استفاده از آزمون يانگيم يدر مرحله بعد

اده از با استف يفيد. در بخش مطالعه کيسه گرديمستقل مقا tآماري 
درک  رودرروو  يفرد صورتبه، افتهيساختارم يروش مصاحبه ن

 نقشه تأثيرکار کرده بودند از  Freeplane افزارنرمکه با  يانيدانشجو
 زين هاداده ليوتحلهيتجزو  شدهيابيارزبر مهارت حل مسئله  يذهن

ند يفرآ يط، ن روشيدر اشد.  انجام، محتوا ليتحل قيطر از
. ندريگيمقرار  ييمورد شناسا ياصل يهاتمکدها و ، کيستماتيس
 مکتوب به صورتبه هامصاحبه متن، هامصاحبه اعتبار شيافزا يبرا

 ييگزارش نها در، ياصالح نظرات ارائه شد تا شوندگانمصاحبه

  .گردد اعمال
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 دانشجويان مسئله حل مهارت ارتقاي در) Freeplane( ذهني نقشه ترسيم افزارنرم از استفاده تأثير ارزيابي
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  هاافتهي
سال  ١٨/٢١در مطالعه  کنندهشرکتان ين سن دانشجويانگيم
 ٧/٦٦( انيشتر دانشجويبودند ب مؤنث کنندگانشرکتدرصد  ٧٥بود. 

ر ن معدل ديانگي. مکردنديماستفاده  ييدرصد) از خوابگاه دانشجو

بود که  ٩٣/١٥ ±٦٦/١و در گروه مورد  ٢٢/١٦ ±١٥/١گروه شاهد 
  .)p > 0.05نداشت (وجود  يدارمعنياختالف ، يآمار ازلحاظ

ش ارائه يل نمايگروه مورد در شکل ذ ينقشه ذهناز  يانمونه
  .)١شده است (شکل 

  

  يادادهبا موضوع حداقل عناصر  ياز نقشه ذهن يانمونه: )١( شکل
  
شاهد  در گروهو  ٣٣/١٨±٦٨/١ن نمرات در گروه مورد يانگيم

مستقل نشان داد  tآماري ج آزمون ينتا آمد به دست ٦٢/١٥±٠٥/٢
ن نمرات هر دو گروه وجود يانگيمسه يمقادر  يدارمعنيکه اختالف 

 يدر ارتقا Freeplaneنشانگر آن است که  که ).p < 0.05دارد (
  ).۱دارد (جدول  يمثبت تأثير مسئلهمهارت حل 

  شاهد -در دو گروه مورد  مسئلهن نمرات مهارت حل يانگيسه ميمقا: )١( جدول
 P- value  گروه شاهد  گروه مورد  مهارت

  ٠٠١/٠  ٦٢/١٥±٠٥/٢  ٣٣/١٨±٦٨/١ مسئلهحل 
  
ان يدانشجودرک  افتهيساختارم ياستفاده از روش مصاحبه نبا 

استفاده کرده بودند) از  Freeplane افزارنرمگروه مورد (از 
، محتوا ليتحل قيطر از زين هاداده ليوتحلهيتجزو  شدهيابيارز

  انجام شد. کدگذاريي، بندمقوله

در مورد  ياصل هيمادرونپنج ، محتوا ليند تحليفرآ يدر ط
  : ان شد که شاملينما يمارستان مجازيبر ب يت آموزش مبتنيفيک

  شناخت بهتر مسئله -۱
موجب شناخت بهتر از ابعاد  Freeplane افزارنرم" استفاده از 

  " شوديممسئله و درک کامل از روابط موجود در آن 
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  و تفکر خالقانه يريادگيجاد عالقه به يا -۲
 يکيش گرافينمادر  Freeplane افزارنرمموجود در  يهاتيقابل"

تن افي يبرا جاد عالقهياباعث ، و اشکال مختلف هارنگو استفاده از 
  "شوديمو تفکر خالقانه ، حلراه

  ش مهارت حل مسئلهيافزا -۳
 يهابخشمشکالت را به  کنميماستفاده  ياز نقشه ذهن ي"وقت

  " کنميمدا يآن پ يبرا يحلراهو  کنميمم يکوچک تقس
  يريادگيتمرکز در  يابزار مناسب برا -٤

شتر حواسم را جمع کنم تا روابط يباعث شد که ب ي" نقشه ذهن
اده استف ميهاآموختهدا کنم و از همه يپ يمنطق طوربهم را ين مفاهيب

  کنم"
  حل مسئلهمهارت  يابيسهولت در خودارز -٥

درک و برداشت من  کنميمم يرا خودم ترس ي"چون نقشه ذهن
از  يگران موجب آگاهيبازخورد از د دهديمرا از مسئله نشان 

  " خودم خواهد شد يتوانمند
  
  بحث

ن نمرات در گروه مورد در يانگيق ما نشان داد که ميج تحقينتا
 کهدارد  يدارمعنين نمرات گروه شاهد اختالف يانگيسه با ميمقا

باعث شده که مهارت حل  يانگر آن است که استفاده از نقشه ذهنيب
 يانين دانشجويهمچن د.گروه شاهد شوشتر از يدر گروه مورد ب مسئله
ان داشتند که استفاده يکار کرده بودند ب Freeplane افزارنرمکه با 

، يريادگيجاد عالقه به يا، موجب شناخت بهتر مسئله افزارنرمن ياز ا
و  يريادگيتمرکز در  يابزار مناسب برا، ش مهارت حل مسئلهيافزا

 .شوديممهارت حل مسئله  يابيسهولت در خودارز
از  يکي) در ٢٠١٢ونگ و همکارانش (يق کيج تحقينتا
ه نقش افزارنرمکه از  يانينشان داد که دانشجو، يمالز يهادانشگاه

 يرشتين نمرات بيانگيخود استفاده نمودند م يريادگيدر  يذهن
ز ين يآزمان آمار ازلحاظنسبت به گروه شاهد کسب نمودند که 

 يکه نقشه ذهن يانين دانشجوي. همچن)(p < 0.05بود  دارمعني
 يبردارادداشتيک در ين تکنيکه ا کردنديمان يب کردنديماستفاده 

ت يفعال و کسب موفق يريادگيد بود باعث يار مفيو مرور مطالب بس
  .)۱۶( شوديمدر آزمون 

 خود با عنوان " استفاده از نقشه قيدر تحق) ٢٠١٣گردمن (

باليني" نشان داد که  قضاوت يهامهارت ساخت براي مفهومي
، مفهومي آموزش نقشه با پرستاري دانشجويان از درصد ٧٥ توانايي

 بيماران اطالعات از استفاده واقعي و بيماران مشكالت شناسايي در

 افزايش يمداخالت مناسب درمان و هاتياولو تعيين براي ارزيابي و

  .)۱۷است (يافته 

 يبر ارتقا ينقشه مفهوم تأثير ي) به بررس٢٠٠٥هانس ( آدما
 رغميعل داد پرداخت و گزارش ينيط باليدر مح دارمعني يريادگي

 اين، آموزشيروش  اين بودن برزمان از پرستاري دانشجويان شكايت

ي، سازآماده، اطالعات بيمار شناسايي در آموزشي برنامه
 دارمعني يادگيري و بيماران از مراقبت يزيربرنامه و يدهسازمان

  .)۱۸است ( بوده گذارتأثير
 سانسيل دوره انيدانشجو از يدر گروه که يگريد قيج تحقينتا

 از مراقبت يزيربرنامه مورد در، ينيبال کارآموزي دوره پرستاري در

 انتقادي تفکر ازاتيامت که ديگرد مشخص، انجام شد يبررس ماريب

 يسنت طوربه که يگروه به نسبت يمفهوم يکشنقشه در گروه
ن يو همچن است بوده باالتر، دادنديم انجام را يمراقبت يزيربرنامه

تجارب  در را خود ييتوانا تا دينمايم کمک انيدانشجو به کين تکنيا
  .)۱۹دهند ( ارتقاء مارستانيب در ينيبال

به  تجربي مهيمطالعه ن کي ) در١٣٩١و همکاران ( يمعطر
ن دانشجويا يدر تفکر انتقاد يآموزش نقشه مفهوم تأثير يبررس

 گروه در انتقادي تفكر مهارت كل نمره پرستاري پرداختند. ميانگين

نقشه  استفاده از دهديمنشان  شاهد بود كه گروه شتر ازيتجربي ب
  .)۲۰( شوديم يدر پرستار يموجب بهبود تفکر انتقاد يمفهوم
شان ن، قين تحقيج ايهمسو با نتا شدهانجامقات يشتر تحقيب

در  يمثبت تأثير ينقشه ذهن يهاافزارنرمکه استفاده از  دهديم
 ان دارد.يمهارت حل مسئله دانشجو يارتقا

  
 گيرينتيجه

 وانتيم، ينقشه ذهنک يموجود در تکن يهاتيقابلبا توجه به 
 يابر ژهيوبه يآموزش علوم پزشک يهانهيزمدر همه ، کين تکنياز ا

 سئلهمبه مهارت حل  ياتياز حيکه ن يو پرستار يان پزشکيدانشجو
 يريگبهرهز استفاده کرد. يد و حساس دارند نيدر مواجه با موارد جد

 بوده هاستفادقابلو  کاربرپسندار يبسکه  ينقشه ذهن يهاافزارنرماز 
 شنهادي. لذا پباشديمد يو مف کنندهکمکار ينه بسين زميدر ا

 ياهافزارنرمو  ينقشه ذهنک يجهت توسعه استفاده از تکن شوديم
ان ارائه يو دانشجو يعلمئتيه ياعضا يالزم برا يهاآموزش، آن

 نقش كه نوين آموزشي ن راهبردهاييمؤثرتراز  يکي عنوانبهگردد تا 

خالق دارد  تفكر و مسئله حل يهامهارت يمهمي در ارتقا
  آن آموزش داده شود. يهاافزارنرمو مهارت کار با  شدهيمعرف

  
 يتشکر و قدردان

 ٩٣سال  ياطالعات سالمت ورود يان فناوريدانشجواز همه 
ت ينها، مانهيصم يه به جهت همکارياروم يدانشگاه علوم پزشک

  را داشتم. يتشکر و قدردان
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Abstract 
Background & Aims: One of the new educational strategies that play an important role in promoting 
active learning and problem-solving skills is a mind-mapping technique that stimulates creativity and 
thinking by using images, colors, communication, and structural representations of concepts. One of the 
best mind- mapping software that has more usability and user-friendly is Freeplane. The purpose of this 
research is to identify the effect of using mind-mapping software on student problem-solving skills. 
Materials & Methods: This is a mix-method study (quantitative and qualitative) that conducted in two 
consecutive phases. In the quantitative phase, population of the study consisted of 24 health information 
technology students of Urmia University of medical sciences that were randomly divided into two 
groups (case-control) to the case group, training was provided to work with the Freeplane software. 
During the internship, both groups were asked to provide appropriate solutions for problems related to 
the health information management department of hospitals. Then, the mean scores of both groups were 
compared by independent t-test. In the qualitative phase, using a semi-structured interview method, 
students' perceptions of the effect of the mind-mapping on problem solving skills were evaluated and 
data analysis was performed through content analysis. 
Results: The mean scores in the case group were 18.33 ± 1.68 and in the control group were 15.26 ± 
2.05. The results of independent t-test showed that there was a significant difference between the mean 
scores of both groups (p <0.05). Also students who used the Freeplane software believed that it provide 
a better understanding of the problem, increase problem-solving skills and creativity, and focus on 
learning. 
Conclusion: Given the critical need of medical students to learn problem-solving skills for proper 
decision-making and solving complex problem, the using the potential capabilities of mind-mapping 
software in medical education could be useful. Therefore, it is suggested that in order to develop the use 
of mind-mapping technique and its software, training should be provided to promote problem solving 
skills and creative thinking in students. 
Keywords: mind-mapping, Freeplane software, problem-solving skills, medical education. 
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