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 مقاله پژوهشي

  تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري يها مهارتتأثير آموزش به روش نقشه مفهومي بر 
  

  ٣، داود رسولي*٢، ياسر مرادي١زاده حسين حبيب
 

  19/03/1393تاریخ پذیرش  23/01/1393تاریخ دریافت 
  

  چکيده
 يهـا  روشبه خود گرفته است.  يتر يجددر آموزش بوده و امروزه حالت  يا دهيچيپفكري دانشجويان هميشه مسئله  يها مهارتپرورش  و هدف: نهيزم شيپ

كه مطابق آن تفكر انتقادي  شود يم سبك انفعالي سبب گسترش، رود يمروش غالب در نظام آموزش عالي به كار  عنوان بهكه  يسخنران ازجملهمتداول آموزشي 
تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري انجام  يها مهارتبررسي تأثير آموزش به روش نقشه مفهومي بر  منظور به. اين مطالعه شود يمبه معناي واقعي ناديده گرفته 

  شد. 
هدفمند انتخاب و  يريگ نمونهنفر از دانشجويان ترم سوم پرستاري با روش  ٤٠آموزش،  بعد -در يك مطالعه نيمه تجربي با طرح دو گروهي قبل :ها روشمواد و 

به  دوساعتهو گروه كنترل پنج جلسه  دوساعتهص داده شدند. دانشجويان گروه مداخله به مدت شش جلسه يبه روش تصادفي به دو گروه مداخله و كنترل تخص
تفكر انتقادي كاليفرنيا (فـرم   يها مهارتسوم و سنتي قرار گرفتند. تفكر انتقادي با استفاده از پرسشنامه ترتيب تحت آموزش با روش نقشه مفهومي و روش مر

آماري تـي   يها آزمونصورت گرفت.آمار توصيفي و نيز  SPSS ١٩ افزار نرمها با استفاده از  داده ليوتحل هيتجزب) قبل و بعد از مداخله در دو گروه بررسي شد. 
  كار گرفته شد.  زوج و مستقل به

 آزمـون  شيپ نسبت بهدر گروه مداخله  آزمون پسنمرات ميانگين  استفاده از آموزش به روش نقشه مفهومي، سبب افزايش معنادار ج نشان داد کهينتا: ها افتهي
پس از  كنترلنسبت به گروه  يياستقرااستدالل ارزشيابي و  يها طهيح جز به تمامي ابعاد تفكر انتقادي در گروه مداخلهنمرات ). ميانگين =٠٠١/٠Pشده است (

) و استدالل استقرايي =٠٠٤/٠P( يافته بود و اين در حالي است كه گروه كنترل فقط در دو حيطه ارزشيابي شيافزا يمعنادار طور به ياستفاده از نقشه مفهوم
)٠٠٣/٠P=.توانست معناداري آماري را به خود اختصاص دهد (  

يك اصل اساسي،  عنوان  بهتفكر انتقادي  يها مهارتباعث ارتقاي  تواند يمروش نقشه مفهومي  ازجملهفعال  هاي آموزشي بكار گيري روش :يريگ جهينتبحث و 
  در دانشجويان گردد.

  تفكر انتقادي، آموزش پرستاري يها مهارتنقشه مفهومي،  :ها دواژهيکل
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  مقدمه
بهداشتي درمـاني روز   يها مراقبتامروزه پرستاران در عرصه 

مواجـه هسـتند كـه بـراي      اي پيچيدهو مشكالت  مسائلبه روز با 
به تفكر انتقادي احتيـاج دارنـد، زيـرا     ها آندر مورد  گيري تصميم

باليني پرستار را در امر كمك به  گيري تصميمتفكر انتقادي قدرت 
 يهـا  روشبيمـار و انتخـاب بهتـرين اعمـال و      يازهـاي نتشخيص 

جنبه مهمي  عنوان بهاين نوع تفكر  .)۱( دهد يمپرستاري افزايش 

در  ويژه بهقرار گرفته و  موردتوجهدر پرستاري  اي حرفهاز عملكرد 
 آيـد  يمـ باليني، براي پرستاري امري حياتي بـه شـمار    يها عرصه

باليني و  گيري تصميمتفكر انتقادي بخش ضروري در  درواقع). ۲(
). توانـايي حـل مسـئله در    ۱ران اسـت ( پرسـتا  اي حرفهصالحيت 

بالين بيمار براي مراقبت از او بسيار با ارزش است. با تقويت تفكـر  
تصـميم درسـت خواهـد  گرفـت و در      کننده مراقبتانتقادي فرد 

 ).۳خواهد داد ( ارائهفرآيند مراقبت بهترين خدمات را 
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اخير تحقيقات بسياري در زمينـه سـنجش تفكـر     يها سالدر 
آموزشـي از حيـث توانـايي تفكـر      يهـا  برنامـه انتقادي و ارزشيابي 

انتقادي انجام شده است، همچنين ابزارهاي مختلفي براي سنجش 
و همكاران، اظهار داشتند كه  ١آن به كار گرفته شده است. ساليوان

اري نياز بـه تفكـر   دوره كارشناسي پرست يها برنامهدرصد  ۲۰تنها 
، عــدم هــا آنانتقـادي را بــرآورده ســاخته اســت. همچنــين نتــايج  

پرستاران  يريگ ميتصمشايستگي كافي در تفكر انتقادي، قضاوت و 
بـر روي   يا مطالعـه بـا انجـام    ٢). برجيگـارد ۴را نشـان داده اسـت (  

نظيـر تفكـر    ييهـا  مهـارت دانشجويان پزشكي دريافت كه آمـوزش  
). در مطالعـه  ۵ناكـافي اسـت (   يريگ ميتصمه و انتقادي، حل مسئل

بيمار در بيمارسـتان انجـام شـد،     ۱۰۰ديگري كه بر روي بيش از 
درصـد از دانشـجويان پرسـتاري و     ۶۰گزارش گرديـد كـه حـدود    

قضاوت باليني در سطح پـاييني قـرار دارنـد     ازنظر النيالتحص فارغ
)۶ .(  

ــرورش  ــارتپ ــا مه ــئله   يه ــه مس ــجويان هميش ــري دانش فك
به خود گرفته  يتر يجددر آموزش بوده و امروزه حالت  يا دهيچيپ

 عنـوان  بهسخنراني كه  ازجملهمتداول آموزشي  يها روشاست زيرا 
، سـبب گسـترش   رود يمـ روش غالب در نظام آموزش عالي به كار 

كه مطابق آن تفكر انتقادي به معناي واقعـي   شود يمسبك انفعالي 
ي بـا  النيالتحصـ  فـارغ سـنتي   يهـا  روشاين . شود يمناديده گرفته 

 نيتـر  کوچکكه از حل  دهند يمدانش نظري فراوان تحويل جامعه 
. در حقيقـت، ترکيبـي از   باشـند  يمـ مسائل جامعه در آينده عـاجز  

امـا در   شـود  يمـ اطالعـات و مفـاهيم بـه دانشـجويان انتقـال داده      
ه دانش جديد كـه الزمـ   يده سازمانو  يبند تياولو، ليوتحل هيتجز

 گذاشـته  وابـه حـال خـود     باشـد  يمـ  مسـئله تفكر انتقادي و حـل  
هاي آموزشي جديد كـه ارتبـاط بسـيار     كي از روشي ).۷( شوند يم

 هـاي  نقشـه « از اسـتفاده  دارد،» گرايـي  سـاختار « نزديكي با نظريـه 
 طراحي از آموزش؛ مختلف مراحل در توانند مي كه است» مفهومي

 مورد ارزشيابي و اجرا مرحله تا گرفته درسي برنامه محتواي تهيه و
هاي مفهومي ايـن امكـان    كارگيري نقشه به ).۸(گيرند  قرار استفاده
تـر كـردن    سازد تـا بـه عميـق    فراهم مي فراگيرانو  اساتيدرا براي 

بـه سـطوح    فراگيـران يند ياددهي و يادگيري همـت گمـارده و   آفر
باالتر شناختي و انواع تفكرهاي انتزاعـي، خـالق و انتقـادي دسـت     

   ).۹( يابند
دار  ايده اوليه نقشه مفهومي مبتني بر نظريـه يـادگيري معنـي   

آزوبـل يـادگيري زمـاني رخ     ازنظر) است. ١٩٦٨» (٣آزوبل«كالمي 
را  ها آنكند و  يده سازمانكه يادگيرنده بتواند اطالعات را  دهد يم

                                                
1 salivan 
2 Birgegard 
3 Azubel 

قبلي ارتبـاط دهـد.    شده آموختهساختارهاي شناختي و مفاهيم  به
اهميـت بسـيار    فراگيـران قبلي دانش  يها يريادگي يند،آدر اين فر

، يعني حفـظ  وار يطوطزيادي دارند. همچنين آزوبل بين يادگيري 
كردن از طريق تكرار و يـادگيري معنـادار، يعنـي مـرتبط سـاختن      

. شود يمقائل  تمايز موجود، بلق از  دانش جديد به مفاهيم مرتبط
جديـدي بـين مفـاهيم،     يهـا  ارتبـاط  تشـكيل  بـا  معنادار يادگيري
. شـود  يمـ تغييـرات در كـل سـاختار شـناختي      يا مجموعهموجب 

 وار يطـوط يـادگيري معنـادار در مقايسـه بـا يـادگيري       جهت نيازا
دانشـي كـه بـه     .)۱۰( شـود  ينمـ فراموش  يآسان بهبرتري داشته و 

، بـه مـدت   شـود  يمـ  اد گرفتهيمانند نقشه مفهومي  دار يمعنروش 
و باعث ارتقاي مهارت تفكر انتقادي  ماند يمدر ذهن باقي  تر يطوالن

 ٤). ديلي١١( شود يمدر دانشجويان پرستاري  مسئلهو توانايي حل 
و همكاران معتقدند، نقشه مفهومي روش مناسبي است كه تدريس 

در ). ۱۰( کنــد يمــو ارزشــيابي تفكــر انتقــادي را همزمــان ايجــاد 
دانشجوي  ۵۴كه تأثير نقشه مفهومي را بر تفكر انتقادي  يا مطالعه

ــي   ــپرســتاري مشــهد بررس ــد يم ــاي  کردن ــلارتق ــوجه قاب در  يت
سـاير   در). ۱۲(  زارش كردندتفكر انتقادي دانشجويان گ يها مهارت

پـايين بـودن سـطح تفکـر      دهنده نشانکشورهاي جهان نيز آمارها 
در انگلستان نشان داد سطح  ١٩٩٩در سال  ٥گيروت ت.انتقادي اس

 باشـد  يمـ پـايين   ليالتحص فارغتفکر انتقادي پرستاران  يها مهارت
به پايين بودن سطح تفکر انتقادي و قضاوت بـاليني   با توجه ).۱۳(

رايج آموزش در ارتقاء سطح  يها روشدانشجويان و عدم کارآمدي 
و همچنين كمبود مطالعات صورت گرفتـه در مـورد    تفکر انتقادي

تفكر  يها مهارتآموزش به روش نقشه مفهومي بر ميزان  ياثربخش
تا بـا تـدوين    ندشد بر آنان پژوهشگر انتقادي در آموزش پرستاري

ن يـ رات ايتأث يبه بررس به روش نقشه مفهومي يبرنامه آموزش يک
 پرسـتاري  انيدانشجو يتفکر انتقادهاي  مهارتبر  يآموزش ي وهيش

  .دنبپرداز
  

  مواد و روش کار
قبل و بعد آموزش  صورت بهمطالعه حاضر يك مطالعه تجربي  
نمونه ايـن پـژوهش، كليـه دانشـجويان تـرم سـوم پرسـتاري        بود. 

نفر بودند در سـال   ٤٠دانشكده پرستاري و مامايي اروميه به تعداد 
واحد نظري درس بررسي وضعيت سالمت را در ترم دوم بـا   ١٣٩١

در اين پژوهش واحـد   شده ارائهنمره قبولي گذرانده بودند. موضوع 
بتـدا كليـه دانشـجويان    نظري درس بررسي وضعيت سالمت بـود. ا 

جـنس، نمـره درس    برحسبسرشماري انتخاب و  سپس  صورت به

                                                
4 Delay 
5 Girot 
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شـده و بـا    يسـاز  همسانبررسي وضعيت سالمت و نيز معدل كل، 
نفـر) و   ٢٠استفاده از جدول اعداد تصادفي در دو گـروه مداخلـه (  

 هـا  کـالس قبـل از شـروع    نفر) تخصيص داده شـدند.   ٢٠كنترل (
بـراي ارزيـابي   تفكر انتقادي به عمـل آمـد.    يها مهارت آزمون شيپ

تفكر انتقادي  يها مهارتتفكر انتقادي از فرم ب آزمون  يها مهارت
استفاده شد كه نسبت به ساير ابزارهـاي سـنجش تفكـر     ١كاليفرنيا

انتقادي، از جامعيت بيشتري برخوردار است. بخش اول پرسشنامه، 
معدل كل اسـت.  شامل اطالعات دموگرافيك از قبيل سن، جنس و 

اختصاصـي جهـت بررسـي     سـؤاالت بخش دوم پرسشـنامه حـاوي   
سؤال چهار يا پنج  ۳۴که شامل  باشد يمتفكر انتقادي  يها مهارت

با يك پاسخ صحيح اسـت. ايـن سـؤاالت در پـنج حيطـه       يا نهيگز
ســؤال)،  ۱۴)، اســتدالل قياســي (ســؤال ۱۴اســتقرايي (اســتدالل 

 ۱۶اسـتنباط (  و )سـؤال  ۱۴( ارزشـيابي  )،سـؤال  ۹( ليوتحل هيتجز
 سـؤاالت  از بعضـي  . الزم به ذکـر اسـت  اند شده) دسته بندي سؤال

. روايـي محتـوايي ايـن    باشـد  يمـ  مشترك حيطه يك از براي بيش
تفكـر انتقـادي و يـك     مسائل"متخصصين ملي در  لهيوس بهآزمون 
" صورت گرفته است و پايـايي علمـي ايـن آزمـون بـا      دئاليامتفكر 

محاسـبه   ۶۸/۰ -۷۰/۰كـودر ريچاردسـون    ۲۰فرمـول  استفاده از 
از حـداقل صـفر تـا     تواننـد  يم شوندگان آزمون). ۱۴گرديده است (

در نظر  زمان مدتنمره در كل اين آزمون كسب كنند.  ۳۴حداكثر 
دقيقـه   ۴۵به سـؤاالت آزمـون حـدود     يده پاسخگرفته شده براي 

براي هر پاسخ  اختصاص داده شد و با توجه به دستورالعمل راهنما،
صحيح يك امتياز منظور گرديد. جهت رعايت مالحظـات اخالقـي،   

کتبي  صورت بهرضايت شخصي دانشجويان براي شرکت در مطالعه 
در هـر   کننده شرکتي از تمامي دانشجويان آزمون شيپاخذ گرديد. 

بـراي جلـوگيري از امكـان تبـادل      دو گروه انجام گرديد. پژوهشگر
در بين دو گـروه، ابتـدا بـه مـدت پـنج جلسـه        ها نقشهاطالعات و 

در گروه كنترل که شامل يک جلسه براي تدريس معاينه  دوساعته
، يک جلسه براي تدريس معاينـه قلـب، يـک    ها هيرقفسه صدري و 

جلسه براي تدريس معاينه شكم و دو جلسه براي تـدريس بررسـي   
به  آموزش گروه كنترل اعصاب با روش مرسوم و سخنراني پرداخت.

هـاي ايـن گـروه، طـي جلسـات از پـيش        دليل تداخل با كارآموزي
در اين گروه، در طـول   کننده شرکتشده توسط دانشجويان  تعيين

سه هفته متـوالي در مكـان دانشـكده پرسـتاري و مامـايي اروميـه       

                                                
1California Critical Thinking Skill Test-CCTST 

در اختيـار  پـس از برگـزاري دوره، منـابع آموزشـي      صورت گرفت.
آزمون  براي ارزيابي نهايي پسدانشجويان گروه كنترل قرار گرفت و 

از دانشجويان گروه كنترل به عمـل آمـد. بعـد از برگـزاري آزمـون      
پژوهشگر در گروه مداخله، به مدت شش جلسه  نهايي گروه كنترل،

که شامل يک جلسه براي آموزش دانشجويان بـا مبـاني و    دوساعته
مفاهيم نقشه مفهـومي و چگـونگي تـدوين آن، يـک جلسـه بـراي       

، يـک جلسـه بـراي تـدريس     هـا  هيرعاينه قفسه صدري و تدريس م
معاينه قلب، يک جلسه براي تدريس معاينه شكم و دو جلسه براي 

ي  طـي دو هفتـه  تدريس بررسي اعصاب با روش نقشه مفهومي در 
و دوشـنبه در مكـان دانشـكده     شـنبه  کيـ متوالي، روزهاي شـنبه،  

 يها نقشهکه  پرداخت. الزم به ذکر است پرستاري و مامايي اروميه
مذکور از قبل توسـط   يها ستميسمفهومي بررسي و معاينه تمامي 

آموزشي وزارت  يها سرفصلخود محقق از منابع علمي و بر اساس 
بهداشت از كتب معتبر بررسي و معاينات بـاليني بـراي پرسـتاران    

 يهـا  نقشـه تهيه و تدوين گرديده بـود. پـس از پايـان هـر جلسـه      
آمده از بررسي هر سيستم توسط دانشجويان، بـا   به دستمفهومي 

توسـط خـود محقـق مطابقـت داده      شـده  نيتـدو از قبل  يها نقشه
آمد.  به عملگروه كنترل نيز  آزمون پسشد. پس از پايان دوره،  مي

بـراي   تأکيد بر مفاهيم و موارد کليدي نيز در دو گروه يکسان بود.
. رديـ گ يمـ عمل قرار تحليل نمرات آزمون، نمره كلي آزمون مالك 

صـورت   SPSS ۱۹ افـزار  نـرم هـا بـا اسـتفاده از     داده ليوتحل هيتجز
گرفت. عالوه بر آمار توصيفي، پـس از اطمينـان از طبيعـي بـودن     

اسـميرنوف از آزمـون    -آزمون كولموگروف لهيوس بهتوزيع متغيرها 
انتقـادي، قبـل و    بررسي ميانگين نمرات تفكر منظور بهتي مستقل 

  استفاده گرديد.  ها گروهو تي زوج در داخل  ها گروهين بعد در ب
  

  ها افتهي
نفــر دانشــجوي پرســتاري در دو گــروه مداخلــه  ٤٠مجموعــاً 

)٢٠=n ٢٠() و كنترل=n    .ازنظـر ) در اين پـژوهش شـركت كردنـد 
 پسـر درصد  ۵/۴۷درصد از دانشجويان دختر و  ۵/۵۲توزيع جنس 

 ±۰۹/۲در مطالعـه (  کننده شرکتان يدانشجو ين سنيانگيبودند. م
ــ) و م۵۷/۲۰ ــدل يانگي ــا آنن مع ــايج  ٧٠/١٤± ۵۸/۱( ه ــود. نت ) ب

تفكر انتقادي در دو گروه در قبل و بعد از آموزش به دو  يها مهارت
  آمده است.  ۲و  ۱شيوه در جدول 
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آموزش به روش نقشه (تفكر انتقادي و ابعاد آن قبل و بعد از آموزش در دو گروه مداخله  يها مهارتمقايسه ميانگين و انحراف معيار  ):۱(جدول 
  آموزش به روش مرسوم)(مفهومي ) و کنترل 

  ابعاد
  آموزش

  استنباط  ليوتحل هيتجز  يابيارزش
استدالل 

  يياستقرا
  نمره كل  ياسياستدالل ق

  قبل
  ٩٠/١٠± ٨٤/٢  ٩٠/٥± ٦١/٢  ٣٥/٥± ٥٦/١  ٣٥/٤± ٨٤/١  ٢٥/٣± ٤٠/١  ٩٠/٣± ٥٣/١  نقشه مفهومي

  ٦٥/٩± ٠٥/٢  ٦٥/٤± ٨٤/١  ٦٥/٤± ٥٩/١  ٤٥/٣± ٥٣/١  ٩٠/٢± ٥٥/١  ٧٠/٣± ٤١/١  سخنراني
  ١٢٠/٠  ٠٨٩/٠  ١٧٠/٠  ١٠٢/٠  ٤٦٠/٠  ٦٦٩/٠  يدار يمعنسطح   آزمون تي مستقل

  بعد
  ٨٠/١٤± ٨٣/٢  ٩٥/٧± ٦٠/٢  ٢٠/٦± ٦٠/١  ٢٠/٥± ٦٠/١  ٣٠/٤± ٢٦/١  ٣٠/٥± ٧٨/١  نقشه مفهومي

  ٤٥/١٠± ١٦/٢  ٨٥/٤± ٧٢/١  ٥٠/٥± ٦٠/١  ٧٥/٣± ٢٩/١  ٩٥/٢± ٤٣/١  ٦٥/٤± ٣٤/١  سخنراني
  ٠٠٠/٠  ٠٠٠/٠  ٢٠٩/٠  ٠٠٣/٠  ٠٠٣/٠  ٢٠١/٠  يدار يمعنسطح   آزمون تي مستقل

  
آموزش به روش نقشه مفهومي ) و (تفكر انتقادي و ابعاد آن در دو گروه مداخله  يها مهارت آزمون پسبا  آزمون شيپمقايسه نمرات  ):۲(جدول 

  آموزش به روش مرسوم)(کنترل 
 ابعاد

 آموزش
ليوتحل هيتجز ارزشيابي  استنباط 

استدالل 
 استقرايي

استدالل 
 قياسي

 نمره كل

 نقشه مفهومي
  ۹۰/۱۰± ۸۴/۲  ۹۰/۵± ۶۱/۲  ۳۵/۵± ۵۶/۱  ۳۵/۴± ۸۴/۱  ۲۵/۳± ۴۰/۱  ۹۰/۳± ۵۳/۱ قبل
 ۸۰/۱۴± ۸۳/۲ ۹۵/۷± ۶۰/۲ ۲۰/۶± ۶۰/۱ ۲۰/۵± ۶۰/۱ ۳۰/۴± ۲۶/۱  ۳۰/۵± ۷۸/۱ بعد

يدار يمعنسطح  آزمون تي زوج  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  

 سخنراني
  ۶۵/۹± ۰۵/۲  ۶۵/۴± ۸۴/۱  ۶۵/۴± ۵۹/۱  ۴۵/۳± ۵۳/۱  ۹۰/۲± ۵۵/۱  ۷۰/۳± ۴۱/۱ قبل
  ۴۵/۱۰±	 ۱۶/۲  ۸۵/۴± ۷۲/۱  ۵۰/۵± ۶۰/۱  ۷۵/۳± ۲۹/۱  ۹۵/۲± ۴۳/۱  ۶۵/۴± ۳۴/۱ بعد

يدار يمعنسطح  آزمون تي زوج  ۰۰۴/۰  ۷۷۲/۰  ۱۳۷/۰  ۰۰۳/۰  ۴۹۶/۰  ۱۲۶/۰  
  

  يريگ جهينت و بحث
در گروه  آزمون پسنمرات ميانگين نتايج پژوهش نشان داد که 

معناداري نسبت بـه   طور بهاز استفاده از نقشه مفهومي  مداخله بعد
 يهـا  افتـه يبـا توجـه بـه    همچنين  .افزايش يافته است آزمون شيپ

 جـز  بهتمامي ابعاد تفكر انتقادي نمرات جدول شماره يك ميانگين 
نسبت به گـروه   در گروه مداخله يياستقرابعد ارزشيابي و استدالل 

 شيافـزا معنـاداري   طـور  بهپس از استفاده از نقشه مفهومي  كنترل
 يهـا  نقشـه كـه  باشـد   يافته است و اين نشان دهنده ايـن موضـوع  

تفكر انتقادي دارد. نتايج مطالعـه   يها مهارتمفهومي اثر مثبتي بر 
تفكـر   يهـا  مهارتكه تأثير روش نقشه مفهومي بر  ١ولر و كولينس

انتقادي دانشجويان پرستاري را بررسي كردند، نشان داد كه امتياز 
 طـور  بـه آناليز و ارزشـيابي   يها طهيحگروه مداخله در نمره كلي و 

با نتـايج   ها افتهي). اين P) (۱۵>۰۵/۰(ي افزايش يافته بود معنادار
دارد  در مطالعـه ديگـري    يخوان همآمده از مطالعه حاضر  به دست

دانشـجوي   ۵۴كه ارتباط بين نقشه مفهومي و تفكر انتقـادي را در  
پرستاري بررسي كردند به اين نتيجه رسيدند كه پس از اجراي اين 

                                                
1Wheeler & Collins  

تفكر انتقـادي دانشـجويان    يها مهارتدر  يتوجه قابلروش ارتقاي 
آموزشي بـراي   يها روشدرباره تغيير  ٢).در مطالعه ليكمن۳ايجاد (

 يها روشبا دانشجوياني كه با  ها آنگروهي از دانشجويان و مقايسه 
كـه   ييهـا  روشمشخص شد كه اسـتفاده از   اند دهيدسنتي آموزش 

سـطح   ودشـ  يمـ موجب ارتقاي فكري تفكر انتقادي در دانشجويان 
كه تأييدي بر نتايج مطالعه ما  دهد يمرا افزايش  ها آنيادگيري در 

  ). ۱۶است (
با توجه به جدول شماره دو نتايج نشان داد كه تفاوت معنـادار  
آماري در تمامي ابعاد تفكر انتقـادي بعـد آمـوزش بـه روش نقشـه      
مفهومي در گروه مداخله كسب گرديد و اين در حالي است كـه در  

نترل كه آموزش اين گروه به روش مرسوم و سنتي صـورت  گروه ك
گرفته بود فقط در دو بعد ارزشيابي و استدالل اسـتقرايي توانسـت   
معناداري آماري را به خود اختصاص دهد كه اين با نتـايج مطالعـه   

امتياز گـروه كنتـرل در حيطـه     ها آنولر و كولينس كه در مطالعه 
پيدا كرده بـود همخـواني دارد    ي افزايشدار يمعن طور بهارزشيابي 

)۱۵ .(  

                                                
2 Lichtman 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               4 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1443-fa.html


 هاي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري ه روش نقشه مفهومي بر مهارتتأثير آموزش ب
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکده مجله    1393 مرداد، 58پنجم، پی در پی هم، شماره دوازددوره  383

در روش نقشه  دار يمعنعلت ارتقاي تفكر انتقادي و يادگيري  
مفهومي اين است كه در اين روش مطالب مرتبط با موضوع اصـلي  

ارتباطات بين واحـدهاي   يراحت بهكه بتوان  شوند يم ارائهبه شكلي 
مطلـب اصـلي را متوجـه شـد طـوري كـه        دهنده ليتشکاطالعاتي 

، اطالعـات مهـم و   کنـد  يم دانشجو، براي ايجاد و توسعه نقشه فكر
و  يبنـد  تيـ اولو، ليـ وتحل هيتجزرا  ها آنكليدي را انتخاب و سپس 

ارزشيابي كرده و با تفكري انتقادي شروع به چيـنش اطالعـات در   
يادگيري كه اين فرآيند منجر به  کند يميك الگوي سلسله مراتبي 

. در ايـن روش همچنـين   شـود  يمـ در فـرد   مدت يطوالنمعنادار و 
دانشجو، در امر يادگيري فعاالنه شركت كرده و مفاهيم و اطالعـات  

 يها دانستهكرده و اطالعات جديد را بر طبق  يکار دستمختلف را 
آگاهانـه در   طـور  بـه ؛ يعني اطالعـات را  دينما يمقبلي جاي گذاري 

ذكر اين نكته اهميـت دارد  ). ١٧( دهد يمجا ساخت شناختي خود 
 يهـا  مهـارت تفكر انتقادي كاليفرنيا فرم ب،  يها مهارتكه آزمون 

، اســتنباط، ليــوتحل هيــتجزتفكــر انتقــادي را در ابعــاد ارزشــيابي، 
كــه  رديــگ يمــاسـتدالل اســتقرايي و اســتدالل اســتنتاجي انـدازه   

) و بنـابراين  ۱۴جنبه اختصاصي نـدارد (  ها مهارتاز اين  کدام چيه
گفت در ايـن مطالعـه افـزايش نمـرات دانشـجويان گـروه        توان يم

مداخله در كل آزمون بازتـاب ارزشـمندي از تـأثير مثبـت راهبـرد      
 ايـن پـژوهش، عـدم    يهـا  تيمحدودنقشه مفهومي است. در بيان 

 ترين مهم بتوان شايد را مطالعه در شرکت جهت دانشجويان، رغبت

 در شـرکت  ازآنجاکه خصوصاً دانست؛ پژوهش اين اجراي در مشکل

 درسـي  واحـد  جـزء  آن آموزشـي  محتـواي  و همچنين مطالعه اين

 اجـراي  بـه  مربـوط  هـاي  کالس آمد. از طرفي تداخل نمي حساب به

آموزشي دانشجويان ترم سوم پرستاري از ديگـر   هاي برنامه با طرح
 هاي موجود در اين پژوهش بود. محدوديت

ايــران   يهــا دانشــگاهروش تــدريس غالــب در  :يريــگ جــهينت
حجم وسيعي از اطالعات را  توان يمسخنراني است که از طريق آن 

 نيتـر  بزرگيکي از  حال نيباادر زماني اندک به شنونده انتقال داد؛ 
مشکالت اين روش در نظر نگرفتن زماني براي بحث و تبادل فکري 
با فراگيران در مورد موضوع درسي ارائه شـده اسـت. بـا توجـه بـه      

كرد كه  يريگ جهينت توان يمحاصل از اين پژوهش چنين  يها افتهي
آموزش بـه روش   ازجملهآموزشي فعال  يها روشاستفاده بيشتر از 

ــاي   ــومي، باعــث ارتق ــارتنقشــه مفه ــادي در  يهــا مه ــر انتق تفك
  .گردد يمدانشجويان پرستاري 

  
  تقدير و تشکر 

كارشناسـي ارشـد بـه شـماره      نامه انيپااز  مستخرجاين مقاله 
 دانشــگاه علــوم پزشــكي اروميــه ۹۱-۰۳-۳۳-۸۸۳ طــرح مصــوب

تا از دانشجويان پرسـتاري   دانند يم. محققين بر خود الزم باشد يم
دانشكده پرستاري و مامايي اروميه كه در اين  ١٣٩٠ورودي بهمن 

، معاونت محترم آموزشي دانشـكده سـركار   اند کردهپژوهش شركت 
خانم خليل زاده و مدير گروه محترم پرستاري سركار خـانم دکتـر   
همتي كه كمك شاياني در انجام اين پژوهش نمودند، نهايت تشكر 
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Abstract 
Background &Aims : Student's thinking skill is always a complex issue in education, and nowadays it 
has taken a more serious condition because conventional methods of teaching such as lectures as the 
dominant method used in higher education system is a passive style which ignores critical thinking. 
This study was performed to investigate the effect of concept mapping on critical thinking skills of the 
nursing students.  
Materials & Methods: In a quasi-experimental study with two groups, pre-test post-test design, 40 
nursing students of the third semester were selected through convenient sampling method, and they 
were randomly divided into two experiment and control groups. Students were trained by using 
concept maps in the experimental group for six sessions of two hours, and traditional methods in the 
control group for five sessions of two hours respectively. The statistical analysis was done by SPSS 
software version 19. To analyze the data, descriptive statistics, independent t-test, and paired t-test 
were used. 
Results: The results showed that the use of concept mapping method of teaching, significantly 
increased post test mean scores in the experimental group (p=0/000). Comparing to the control group, 
after applying concept mapping, the mean scores of critical thinking in the experimental group 
significantly increased except in the fields of evaluation (p=0/201) and inductive reasoning (p=0/209). 
Conclusion: Applying active learning strategies such as concept mapping method can improve 
learning and critical thinking skills as a basic principle in the students. 
Key words: Concept map, Critical Thinking, Nursing Education 
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