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  چكيده
دار  بيماران و ايجاد طرح مراقبتي مناسب، نيازمند يادگيري عميق و معني دانشجويان پرستاري براي تجزيه و تحليل مشكالت :مقدمه

نـد،  دارهاي آموزشي كـه توانـايي ايجـاد ايـن سـطح از يـادگيري را        هستند، بنابراين، بهتر است در آموزش اين دانشجويان از روش
ينـد پرسـتاري   اوش تلفيقي در يادگيري درس فراين مطالعه با هدف مقايسه تأثير آموزش بر مبناي نقشه مفهومي با ر. استفاده شود

  .دانشجويان پرستاري انجام گرفت
گيـري   دانشجوي ترم دوم پرستاري با روش نمونه 45در يك مطالعه نيمه تجربي با طرح دو گروهي قبل و بعد از آموزش،  :ها روش
هـاي شـاهد    آزمون، دانشجويان گروه اي پيشپس از اجر. انتخاب و به روش تصادفي به دو گروه شاهد و تجربي تقسيم شدند آسان

جلسه و در طول دو ماه به ترتيب تحت آموزش با روش آموزش تلفيقي و روش نقشه مفهـومي قـرار گرفتنـد و     دهو تجربي به مدت 
هـا از يـك آزمـون پيشـرفت تحصـيلي متشـكل از دو قسـمت اسـتفاده گرديـد كـه            آوري داده براي جمـع . سپس پس آزمون اجرا شد

. داد دار يا حيطه شناختي دانشجويان را در زمينه درس فرايند پرستاري مورد ارزشـيابي قـرار مـي    هاي دانش و يادگيري معني حيطه
هاي زوج و مستقل مورد تجزيه و تحليـل آمـاري قـرار     با نمونه tهاي مجذور كاي و  و با آزمون SPSSافزار  نتايج با استفاده از نرم

 .گرفت

قبـل و بعـد   ها  ولي اين اختالف ميانگين .اند دار دانشجويان مؤثر بوده دانش و يادگيري معني وزشي در ارتقايهر دو روش آم :نتايج
  .داشتدار  معنياختالف دار از نظر آماري  تنها در بعد يادگيري معنياز آموزش دو گروه 

گردد در مواردي كه نياز به يادگيري عميق  يه ميدار دانشجويان، توص با توجه به تأثير نقشه مفهومي در يادگيري معني :گيري نتيجه
  .و سطح باال از مطالب درسي وجود دارد از اين روش آموزشي استفاده گردد
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  مقدمه
هاي انجام يافته، موانع اصلي بـراي ارتقـاي سـطح     پژوهش

آمــوزش پرســتاري در كشــورهاي در حــال توســعه را كمبــود 
هـاي آموزشـي مـدون و عـدم      اساتيد پرستاري، نداشتن برنامه

ــتفاده از روش ــرده    اس ــر ك ــي ذك ــوين آموزش ــاي ن ــد ه ). 1(ان
 72دهنـد كـه    هاي انجام شده در ايـران نيـز نشـان مـي     پژوهش

ــان پرســتاري از روش ــدريس   درصــد مربي ــر فعــال ت هــاي غي

                                                                   
اصالح  29/8/85به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  19/4/85اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 20/1/86در تاريخ  شده و
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درصـد از   92و ايـن در حـالي اسـت كـه     ) 2(كننـد   استفاده مـي 
ــوين   دانشــجويان پرســتاري اســتفاده از روش هــاي فعــال و ن

هـاي سـنتي و غيـر فعـال تـرجيح داده و       آموزشي را بـه روش 
  ).3(دهند سبت به استفاده از آنها نشان ميتمايل زيادي ن
هـاي بوجـود آمـده در علـوم تربيتـي در آمـوزش        پيشرفت

ــت     ــوده اس ــاد نم ــوالتي را ايج ــز تح ــتاري ني ــروزه، . پرس ام
انـد كـه اسـتفاده از     پردازان آموزشي به اين نتيجه رسيده نظريه
دار، يـادگيري   هاي آموزشـي ارتقادهنـده يـادگيري معنـي     روش

هـاي   اگيران ايجاد نموده و عالوه بر آن، مهـارت بيشتري در فر
). 4(دهـد  تفكر انتقادي و تفكر خـالق را نيـز در آنـان ارتقـا مـي     

تغييرات ايجاد شده اين اميدواري را در مربيان پرستاري ايجاد 
دار و  نموده است كه به عوض يادگيري سطحي، يادگيري معني

اهبردهــاي يكــي از ر. عميقــي در فراگيــران خــود ايجــاد نماينــد
آموزشي نوين كه نقش مهمي در اين زمينـه دارد، روش نقشـه   

  ).5(باشد مي) Concept Mapping(مفهومي 
چهارچوب نظري روش آموزشي نقشه مفهومي بر پايه نظريه 

. قــرار دارد) David Ausubel( جــذب يــادگيري ديويــد آزوبــل
تواننـد بـا حفـظ مطالـب و      آزوبل معتقد است كه يادگيرندگان نمي

يادگيري پراكنده يك يادگيري واقعي داشـته باشـند، بلكـه بايـد از     
ارتبـاط دادن و اضـافه كـردن مـنظم      ، دهي كـردن  طريق سازمان

دار را در خـود   مطالب به ساخت شناختي قبلي، يادگيري معنـي 
  ).6(ارتقا دهند

دار را به عنـوان يـك يـادگيري سـطح      آزوبل يادگيري معني
دار زمـاني   يـادگيري معنـي  . دانـد  باال و غايت هدف آموزش مي

هـاي   گردد كه فراگير به صورت كـامالً فعـال آموختـه    ايجاد مي
. جديد را به مطالبي كه قبالً در ذهنش وجـود دارد ارتبـاط دهـد   

در ايــن نــوع يــادگيري، بــه دليــل اينكــه ارتبــاطي منطقــي بــين  
هــاي قبلــي و جديــد وجــود دارد، يادگيرنــده درك      آموختــه
ــب ــري از مط مناس ــه  ت ــاد گرفت ــب ي ــي ال ــدا م ــد پي ــراي  كن و ب
  ).8و7(هاي بعدي آمادگي بيشتري خواهد داشت يادگيري

براســاس نظريــه يــادگيري آزوبــل روش آموزشــي نقشــه  
نقشه مفهومي يك وسيله دو بعدي ). 9(شده استمفهومي ابداع 

شــماتيك بــراي ارائــه يــك دســته از مفــاهيم در چهــارچوبي از 
نقشه مفهومي ارائه گرافيكي طريقـه  در واقع، . باشد ها مي گزاره

ارتباط يك مفهوم با مفهوم ديگر و همچنين، ارتباط آنها با ديگر 
تواننـد   دانشجويان مي. خاص استمفاهيم مرتبط با يك موضوع 

براي توضيح درك خود از يك مفهوم، در مورد آن نقشه مفهومي 
  ).10(رسم نمايند

و با مفاهيم  فراگير شخصاً ،در فرايند ساخت نقشه مفهومي
آشناي خود مطالب را به صورت يك طرح گرافيكي بـه سـاخت   

كند و بنابراين، نقشه مفهومي به صورت  اش اضافه مي شناختي
باشــد و  دار مــي بــالقوه داراي توانــايي ارتقــاي يــادگيري معنــي
  ).11(اند تحقيقات انجام گرفته نيز مؤيد اين مساله بوده

نقشه مفهـومي  . ساده است فرايند ساخت نقشه مفهومي نسبتاً
هـا   از مفاهيم مرتبط با يك موضوع و جمـالت ارتبـاطي يـا گـزاره    

هرمي مرتـب شـده و ارتبـاط     مفاهيم به شكل. تشكيل شده است
نقشه . شود آنها از باال به پايين و يا از پهلو به پهلو مشخص مي

مفهــومي از زمــان ابــداع تــا بــه حــال بــه صــورت مــؤثري در  
زشكي، آموزش علوم و روانشناسي پرورشي هايي چون پ نظام

اند كـه   مورد استفاده قرار گرفته است و تحقيقات هم نشان داده
دار فراگيــران مــؤثر   ايــن روش در ارتقــاي يــادگيري معنــي   

  ).11(باشد مي
مقاالت زيادي در متون پرستاري وجود دارند كـه اسـتفاده   

، )10(پرستارياز اين روش را براي آموزش نظري دانشجويان 
ريزي و  آموزش طرح ،)13تا11(آموزش و ارزشيابي تفكر انتقادي

و همچنـين بـراي   ) 15و14(ثبت طـرح مراقبتـي بـه دانشـجويان    
انـد،   توصيه نموده) 16و4(آموزش باليني دانشجويان پرستاري

هـاي   اما اكثـر ايـن مقـاالت صـرفاً توصـيفي هسـتند و از طـرح       
  .باشند تحقيقاتي قوي برخوردار نمي

هاي انجام شده در ديگـر   ذكر است كه اكثر پژوهش الزم به
هاي آموزشـي، اثـرات نقشـه مفهـومي بـر روي يـادگيري        نظام

ايـن  ). 18و8،17(انـد  شناختي را به صورت كلي بررسـي نمـوده  
ماننـد  (هاي قبلـي يـادگيري شـناختي     ديدگاه كلي بر اساس مدل
ن بوده كه بر اساس آنها يادگيرنـدگا ) مدل ستوني و يا نردباني

هاي سطح باال، مراحـل يـادگيري    بايد براي رسيدن به يادگيري
  .شناختي را از دانش به ارزشيابي مرحله به مرحله طي نمايند

تـرين   مهـم » ادراك«انـد كـه    اما مطالعـات جديـد نشـان داده   
باشـد و در واقـع نقطـه ورود بـه      قسمت يادگيري شناختي مـي 

با نائـل شـدن بـه    دار و سطح باال است، زيرا كه  يادگيري معني
تواند بطور مسـتقيم بـه ديگـر مراحـل بـاالتر       ادراك، فراگير مي

يادگيري شناختي وارد شود و لزومي به طي مرحله بـه مرحلـه   
بر اين اساس بود كـه در سـال   . مراحل يادگيري شناختي ندارد
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) 1تصوير (ميالدي اورليچ و همكاران مدلي مشابه بوهر  1998
  .شناختي پيشنهاد نموند بندي اهداف را براي طبقه

همان گونه كه از تصوير مشخص است در اين مـدل ادراك  
ترين مرحله، كه عالوه بر اينكه دانش را به سـاير   به عنوان مهم

سـازد بطـور مسـتقيم بـا سـاير مراحـل نيـز         مراحل مرتبط مي
نيـز ادراك را بـه   ارتباط دارد، در نظر گرفته شده است، اورلـيچ  

ــوان  ــي  دروازه ورود«عن ــادگيري معن ــه ي ــه  »دار ب ــر گرفت در نظ
  ).7(است
ايـن مـدل تصـميم گـرفتيم كـه       ه منظور بررسي اثربخشيب

دار در نظـر   يادگيري معني ءترين جز ادراك را نقطه آغاز و مهم
ــهگر ــادگيري شــناختي دانشــجويان پرســتاري از درس   فت و ي

دانـش و  (تـر از ادراك   فرايند پرسـتاري را در دو سـطح پـايين   
مـورد بررسـي   ) ادراك و كـاربرد (دار  و يادگيري معني )آگاهي

  .قرار دهيم
نقشـه  هدف اين پژوهش مقايسـه تـأثير آمـوزش بـه روش     

دانشجويان  مفهومي و روش تلفيقي آموزش بر يادگيري شناختي
منظـور بررسـي   بـه  . پرستاري در درس فرايند پرستاري اسـت 

تـا تـأثير    هاي نوين آموزشي، بر آن شديم اين روشمتمايز اثرات 
هـا را بـر روي سـطوح مختلـف يـادگيري شـناختي در        اين روش

دار نيـز مـورد بررسـي     و يادگيري معني ،آگاهي ح دانش ووسط
ها در كدام سطح  قرار دهيم تا مشخص گردد كه تأثير اين روش

دو فرضيه پژوهش عبارت بودنـد از ايـن   . يادگيري بيشتر است
دانـش و همچنـين،   كه آموزش به روش نقشه مفهومي بر روي 

دار دانشــجويان پرســتاري در زمينــه  بــر روي يــادگيري معنــي
  .باشد فرايند پرستاري مؤثرتر از روش تلفيقي آموزش مي

  
  ها روش

 -آزمون تجربي با طرح دو گروهي پيش هدر اين مطالعه نيم
آزمون، تأثير روش آموزشي نقشه مفهومي و روش تلفيقي  پس

ــر م) متغيرهــاي مســتقل(آمــوزش  ــادگيري شــناختي ب ــزان ي ي
دانشجويان پرستاري در درس نظري فرايند پرسـتاري، در دو  
سطح دانـش و آگـاهي و يـادگيري در سـطح ادراك و كـاربرد      

  .مورد بررسي قرار گرفت) متغيرهاي وابسته(
دانشـجويان تـرم    كليـه نمونه اين پژوهش عبارت بودنـد از  

و مامـايي  دانشكده پرسـتاري  ) شبانه و روزانه(دوم پرستاري 
درس نظري  1383–84سال دوم سال تحصيلي  تبريز كه در نيم

كليـه  ). =48n(فرايند پرستاري را انتخاب واحـد كـرده بودنـد    

واحدهاي مورد پژوهش در ترم اول تحصيل خود به مدت يـك  
جلسه در مورد فرايند پرستاري آموزش ديده بودند ولـي هـيچ   

  .قبلي نداشتند كدام از آنها با روش نقشه مفهومي آشنايي
آزمون به عمل آمـد، سـپس    ها يك پيش قبل از شروع كالس

. دانشجويان با روش تصادفي ساده به دو گروه تقسـيم شـدند  
يكي از اين دو گروه با روش تصادفي به عنوان گروه شـاهد و  

بعد از شـروع  . ديگري به عنوان گروه تجربي در نظر گرفته شد
ويان گـروه شـاهد واحـد    هاي آموزشي سه نفر از دانشج كالس

 21(دانشـجو   45خود را حذف نمودند و در نهايت، مطالعـه بـا   
الزم . ادامه يافت) نفر در گروه تجربي 24نفر در گروه شاهد و 

-هـا، از تمـامي شـركت    به ذكر است كـه قبـل از شـروع كـالس    
  .كنندگان رضايت آگاهانه و مكتوب گرفته شد 

پيشـرفت تحصـيلي چنـد    ها از يك آزمون  آوري داده براي جمع
ــه ــم گزين ــناختي     اي معل ــادگيري ش ــه ي ــد ك ــتفاده گردي ــاخته اس س

  .داد دانشجويان در زمينه فرايند پرستاري را مورد سنجش قرار مي
قسـمت اول  . آزمون اوليه از دو قسـمت تشـكيل شـده بـود    

بنـدي   اولـين سـطح طبقـه   (سؤال بود كه حيطه دانـش   35شامل 
قسمت دوم نيـز  . كردند گيري مي را اندازه) اهداف شناختي بلوم

ساير (دار  سؤال تشكيل شده بود كه حيطه يادگيري معني 35از 
گيـري   را انـدازه ) بنـدي اهـداف شـناختي بلـوم     سطوح در طبقـه 

الزم به ذكر است كه به علت اينكه دانشـجويان مـورد   . نمود مي
ــابراين،    ــد، بن ــرم دوم كارشناســي بودن ــه دانشــجويان ت مطالع

دار، در سطوح ادراك و كـاربرد و   ادگيري معنيسؤاالت سطح ي
  ).7(بندي بلوم طرح گرديدند بر اساس طبقه

  
 
 

 دانش و آگاهي

 
  

  دركي
  
  

  كاربردي        تجزيه و تحليل    
  
  

  ارزيابي             تركيبي    
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بنـدي   شماي مدل ارائه شده توسط اورليچ بـراي طبقـه   :1شكل 
هـاي تـدريس،    كتاب فنون و روش با اقتباس از(اهداف شناختي 

  ).آزاد و با كسب اجازه تأليف اسكندر فتحي
  

روايي آزمون با روش محتوا تعيين شد، به اين ترتيـب كـه   
آزمون به تعدادي از اساتيد دانشكده پرستاري و مامايي تبريز 
و اساتيد علوم تربيتي دانشگاه تبريز داده شد و پس از دريافت 

. زم در سـؤاالت آزمـون اعمـال گرديـد    نظرات آنها، تغييـرات ال 
 نفـر از دانشـجويان   20سپس، به منظور تعيين پايايي، ابزار روي 

ترم سوم پرستاري امتحان گرديد و پس از بررسـي نتـايج بـه    
بـراي دو آزمـون ضـريب    ) half split(شيوه آزمـون دوپـاره   

ايـن ضـريب   . محاسبه گرديـد  20همبستگي كودر ريچاردسون 
و بــراي ســؤاالت قســمت  76/0مت دانــش بــراي ســؤاالت قســ

در نهايـت، آزمـون نهـايي پـس از     . بود 78/0دار  يادگيري معني
ســؤال در  30ســؤال در ســطح دانــش و  30اصــالحات شــامل 

دار بود كه از اين آزمون براي سـنجش در   سطح يادگيري معني
  .آزمون دانشجويان دو گروه استفاده گرديد آزمون و پس پيش

هاي درس، دانشجويان گروه تجربي به  سقبل از شروع كال
دقيقه، در مـورد نقشـه    70مدت دو جلسه، و هر جلسه به مدت 

الزم بـه ذكـر   . مفهومي و روش ساخت آن آموزش داده شـدند 
ــتفاده از     ــا اس ــوزش ب ــن آم ــه اي ــوايياســت ك ــورددر  محت  م

و سـپس، بـر اسـاس طـرح درسـي يكسـان،        رائـه فيزيولوژي ا
 10شــاهد و تجربــي بــه مــدت آمــوزش دانشــجويان دو گــروه 

  .جلسه و در طول دو ماه صورت گرفت
به دليل اينكه محققين موفق به يافتن كسي كه هـم بـا روش   
نقشه مفهومي و هم با واحد فرايند درسي آشنا باشد نشدند، به 
ناچار آموزش دو گروه شاهد و تجربي توسط يكي از محققـين  

كــه در  ايــن محقــق از روي مطالــب فراوانــي . صــورت گرفــت
هاي اينترنتي موجود بود به مدت يك تـرم روش سـاخت     پايگاه

نقشه مفهـومي را فـرا گرفتـه و بـراي برنامـه آموزشـي خـود،        
هاي مناسبي را كه به تأييد يكـي از اعضـاي هيـأت علمـي      نقشه

  .علوم تربيتي دانشگاه تبريز رسيده بود طرح نمود

ه بــراي آمــوزش گــروه شــاهد، از روش تلفيقــي آموزشــي بــ
صـورت ســخنراني همـراه بــا پرســش و پاسـخ و بحــث گروهــي    

ــد  ــتفاده ش ــي، از    . اس ــه آموزش ــر جلس ــان ه ــالوه، در پاي ــه ع ب
شد تا بـراي هفتـه آينـده يـك خالصـه از       دانشجويان خواسته مي

مطالب گفته شده را تهيه نمايند و در هر جلسه نيز تعدادي از ايـن  
  .گرفت مي هاي تهيه شده مورد ارزشيابي گروهي قرار خالصه

آموزش گروه تجربي نيز با روش نقشه مفهومي انجام شد، 
به اين ترتيب كه مدرس آموزش مطالب درسي را با استفاده از 

در هـر جلسـه آموزشـي    . داد هاي خودسـاخته انجـام مـي    نقشه
هـاي تعيـين شـده، بـراي چنـد مـورد از        دانشجويان، در گـروه 

دند، همچنـين،  كر اهداف جزئي آن جلسه نقشه مفهومي رسم مي
هر دانشجو موظف بود براي جلسه آموزشي بعدي يـك نقشـه   

در هـر جلسـه   . مفهومي از كل مطالب ارائـه شـده آمـاده نمايـد    
ــد مــورد از نقشــه  ــز چن هــاي دانشــجويان مــورد  آموزشــي ني

در نهايــت، جلســه آخــر . گرفــت ارزشــيابي گروهــي قــرار مــي
دون در اين جلسـه، بـ  . آموزشي به صورت مشترك برگزار شد

آزمـون از   اطالع قبلي با همان آزمون پيشرفت تحصيلي يك پس
تمامي دانشجويان به عمل آمد و نتـايج بـه دسـت آمـده مـورد      

  .تجزيه و تحليل قرار گرفت
 SPSS-10افزار آمـاري   ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده

اي  از آنجايي كه آزمون مورد استفاده چهار گزينه. استفاده شد
ورد هر سؤال به پاسخ درسـت نمـره يـك و بـه بقيـه      بود، در م

ها نمره صفر تعلق گرفت و در نهايت، نمره نهايي دانشجو  پاسخ
بـا توجـه بـه نرمـال بـودن      . در هر دو آزمون محاسـبه گرديـد  

هاي پارامتريك بـراي تجزيـه و تحليـل     ها، از آزمون توزيع داده
نمـرات  به منظور بررسـي  . نمرات به دست آمده استفاده گرديد

زوج و بـراي   tهـا از آزمـون آمـاري     قبل و بعد در داخل گـروه 
. مستقل استفاده شد tمقايسه نمرات دو گروه از آزمون آماري 

هـاي   همچنين، براي مقايسه بعضي از مشخصات دموگرافيك گـروه 
  .استفاده گرديد tو  مورد بررسي از آزمون مجذور كاي

  
  نتايج

ــاً   دو گــروه شــاهددانشــجوي پرســتاري در  45مجموع

)21n= ( و تجربي)24n= ( از . در اين پژوهش شركت نمودنـد
 3/33و درصد از اين دانشجويان دختـر   7/66نظر توزيع جنس 

 4/44و  درصــد از دانشــجويان شــبانه 2/52درصــد آنهــا پســر و 
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ــد   ــه بودن ــا روزان ــد آنه ــاهد   . درص ــروه ش ــني گ ــانگين س مي
ســــال و ميــــانگين ســــني گــــروه تجربــــي   45/3±54/22
و  76/16±53/3سال و معـدل ديـپلم گـروه شـاهد      12/3±15/23

  .سال بود 21/16±42/4معدل ديپلم گروه تجربي 
و  1/15±79/3همچنين، معدل ترم اول تحصيلي گـروه شـاهد   

. سال بـود  24/15±63/2معدل ترم اول تحصيلي گروه تجربي 
داري  مسـتقل تفـاوت معنـي    tو هاي آماري مجذور كاي  آزمون

، معدل ترم اول و معـدل  )شبانه و روزانه(ع دوره بين جنس، نو
  .ديپلم و سن دو گروه نشان نداد

ها، بين نمرات  نتايج مطالعه بيانگر آن بود كه در داخل گروه
دانــش و آزمـون هـر گـروه در دو آزمـون      آزمـون و پـس   پـيش 

ايـن امـر   ). 1جـدول  (دار بـوده اسـت    دار تفاوت معني يادگيري معني
روش آموزشـي در ارتقـاي دانـش و يـادگيري      نشان داد كه هر دو

  .دار دانشجويان مؤثر بوده است معني

آزمـون دانـش گـروه     نمرات پس ها نشان داد كه ساير يافته
مستقل  tآزمون آماري  وليتجربي بيشتر از گروه شاهد است، 

ولـي نمـرات    ،نشـان نـداد  در سطح دانـش  داري را  تفاوت معني
داري  وه تجربـي بطـور معنـي   دار گـر  آزمون يادگيري معني پس

بررســي ). =18/2tو  =03/0P(بيشــتر از گــروه شــاهد بــود 
اختالف ميانگين قبل و بعد از آموزش دو گروه شاهد و تجربي 

دار نيـز نشـان داد كـه     هاي دانـش و يـادگيري معنـي    در آزمون
آزمـون دانـش و يـادگيري     آزمـون و پـس   اختالف ميانگين پيش

شتر از گروه شـاهد بـود ولـي ايـن     دار در گروه تجربي بي معني
دار، از نظر آماري  ها تنها در بعد يادگيري معني اختالف ميانگين

  ).2جدول (دار بود  معني
رغـم اينكـه دو روش در    دهنده اين است كه علـي  اين امر نشان

اند اما روش  دار فراگيران مؤثر بوده ارتقاي دانش و يادگيري معني
دار نسبت به روش تلفيقي  ري معنينقشه مفهومي در ارتقاي يادگي

  .بوده است يآموزش مؤثرتر
  

گروه شاهد و تجربي قبل و بعد از اجراي آموزش بـه   دار دانشجويان دانش و يادگيري معني مقايسه ميانگين نمرات آزمون :1جدول 
  هاي تلفيقي و نقشه مفهومي روش

  آزمون
  )تلفيقي( گروه شاهد    )نقشه مفهومي( گروه تجربي

t D  آزمون پس  آزمون شپي
f 

P   آزمون پس  آزمون پيش  t dfP 

/21±12/2  دانش
15  

25/3±50/
24  

13/13
 -  

23  001/
0  

  81/2±90/
14  

40/3±23/
23  

15/11
 -  

2
0  

001/
0  

يـــادگير
ي 

ــي دا معن
  ر

00/3±28/
13  

65/2±12/
23  

74/16
 -  

23  001/
0  

  49/2±67/
13  

42/3±14/
21  

48/13
 -  

2
0  

001/
0  

  
  تجربي و شاهد دار دانشجويان دو گروه آزمون دانش و يادگيري معني آزمون و پس پيشنمرات نگين مقايسه اختالف ميا :2جدول 
 t  Df P  )تلفيقي(شاهد گروه   )نقشه مفهومي(تجربي گروه   آزمون
  36/0  43  91/0  33/8±50/3  29/9±38/3  دانش

  009/0  43  73/2  47/7±64/2  84/9±70/2  دار يادگيري معني
  بحث

هماننـد  ن داد كه روش نقشه مفهومي نيز نتايج پژوهش نشا
دانشـجويان   روش تلفيقي آموزش باعث ارتقاي يادگيري شناختي

ايـن نتـايج بـا    . پرستاري در واحـد فراينـد پرسـتاري شـده اسـت     

همســــو  هــــاي كســــب شــــده در ديگــــر مطالعــــات يافتــــه
 بـود در اين پژوهش اين  قابل توجهاي  نكته). 18و8،17(باشد مي

بندي اهـداف شـناختي،    نظريات جديد در طبقه كه بر اساس يكي از
دانش و آگاهي و يـادگيري   سطوح شناختي يادگيري به دو حيطه
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تقسيم گرديده تا مشـخص شـود كـه    ) ادراك و باالتر(دار  معني
روش نقشه مفهومي و روش تلفيقي آمـوزش چـه تـأثيراتي بـر     

  .روي اين دو حيطه دارند
وش نقشه مفهـومي  نتايج به دست آمده مؤيد اين است كه ر

اند كه يادگيري شناختي  و روش تلفيقي آموزش هر دو توانسته
دار  فراگيران را در دو حيطه دانش و آگـاهي و يـادگيري معنـي   

ارتقا دهند، اما روش نقشه مفهـومي بـيش از روش تلفيقـي بـر     
رسد كـه   به نظر مي. دار فراگيران مؤثر بود روي يادگيري معني

. يـت رسـم نقشـه مفهـومي نهفتـه باشـد      دليل اين تفاوت در ماه
براي رسم نقشه مفهومي فراگير بايد ابتدا در مورد موضـوعي  

خواهد براي آن نقشه رسم نمايد اطالعات الزم را كسـب   كه مي
كند و سپس، بـا اسـتفاده از اطالعـات كسـب شـده، يـك نقشـه        

هاي مفهومي نيز معموالً هرمـي   شكل نقشه. مفهومي رسم نمايد
باشد و اين شكل شباهت زيادي به ساخت  ه پايين ميو از باال ب

از سطح (شناختي انسان دارد كه در آن مفاهيم از باال به پايين 
  .گيرند در زير هم قرار مي) انتزاع باال به سطح انتزاع پايين

از طرف ديگر، در رسـم نقشـه مفهـومي، فراگيـر اطالعـات      
د قـرار  كسب شده را در چهارچوب مفاهيم مدنظر و آشناي خو

ريزد و اين دو عامل باعـث   دهد و در قالب نقشه مفهومي مي مي
بنـدي و در   شوند كه فراگير به راحتي اطالعات جديد را طبقه مي

زير هم قرار دهد كه احتمال ارتباط مفاهيم جديد با مفاهيم قبلي 
يابد و در كـل، درك فراگيـر از ارتباطـات ايجـاد      نيز افزايش مي
  .شود شده بيشتر مي

از ســوي ديگــر، در روش تلفيقــي آمــوزش كــه تركيبــي از  
بـر   سخنراني، پرسش و پاسخ و بحث گروهي و بـا تأكيـد بيشـتر   

سخنراني است، بيشتر يك جريان اطالعات از سوي مدرس بـه  
فراگيران وجود دارد و مدرس با كلمـات و مفـاهيم موجـود در    

كند كه ساخت شناختي فراگيران  ساخت شناختي خود سعي مي
شكل دهد و بنابراين، در اين حالـت، احتمـال عـدم همـاهنگي      را

بين اين مفاهيم جديد و مفاهيم قبلي موجود در ساخت شناختي 
فراگيران زياد خواهد بود و ممكن است كه در ساخت شـناختي  
. فراگيران روابطي برقرار گردد كه از درك آنهـا نـاتوان باشـند   

ايـن قضـيه هماهنـگ    نتايج به دست آمده در اين پژوهش نيز با 
است زيرا دانشجويان آموزش ديده با روش نقشه مفهومي تنها 

ــي  ــادگيري معن ــد ي ــاالتر(دار  در بع ــا دانشــجويان ) ادراك و ب ب
  .آموزش ديده با روش تلفيقي تفاوت داشتند

دار يكـي از اهـداف اصـلي     امروزه، ارتقاي يـادگيري معنـي  
خالق، تفكـر   آموزشي است و آن را عاملي مهم در ارتقاي تفكر

ايـن  ). 8و5(داننـد  انتقادي و توانايي حل مسأله در فراگيران مـي 
شوند كه كارشناسان بـراي ارتقـاي يـادگيري     مسائل باعث مي

هـاي آموزشـي مختلفـي، از جملـه روش نقشـه       دار، روش معني
بنابراين، با توجه بـه اهميـت بـااليي    . مفهومي را پيشنهاد نمايند

ادگيري حرفـه پرسـتاري دارد، الزم   دار در يـ  كه يادگيري معني
هـايي در آمـوزش پرسـتاري اسـتفاده      است كه از چنـين روش 

  .گردد
الزم به ذكر است يكي از معايبي كه در متـون بـراي روش   

شود و ما نيـز در طـول انجـام پـژوهش      نقشه مفهومي ذكر مي
گيـر بـودن روش نقشـه     خود با آن روبرو شديم، مسـأله وقـت  

براين، با توجه به اهميت اسـتفاده از روش  بنا). 15(مفهومي بود
گيـر   نقشه مفهومي در آموزش پرستاري از يك طـرف، و وقـت  

گردد كه در تدريس  بودن اين روش از طرف ديگر، پيشنهاد مي
دروسي كه بـراي حرفـه پرسـتاري پايـه و اساسـي هسـتند و       
كسب يادگيري سطح باال در آموزش آنها مد نظر است، از ايـن  

  .وزشي استفاده گرددروش نوين آم
متأسفانه، علي رغم اينكه حـدود يـك دهـه از معرفـي روش     

پرسـتاري  نقشه مفهومي به عنوان روشي مناسـب در آمـوزش   
گذرد، در اغلب مقاالت موجود در مـورد نقشـه مفهـومي تنهـا از      مي

نظرات دانشجويان به عنوان شاخص ارزيابي استفاده گرديده اسـت  
 ويان اسـتفاده از ايـن روش را مناسـب   كه در تمامي موارد، دانشـج 

نتايج يك مطالعه تجربي در ايـران  ). 15تا14و10،6تا4(اند دانسته
هاي آموزشي سنتي و نقشـه مفهـومي بـر روي     كه تأثير روش

هاي قلـب و عـروق را بررسـي     يادگيري شناختي درس بيماري
نمود، نشان داد كه روش نقشه مفهومي بيش از روش سنتي  مي

ري شــناختي دانشــجويان پرســتاري از مبحــث آمــوزش يــادگي
  ).19(دهد  هاي قلبي و عروقي را ارتقا مي بيماري

هـاي   پـژوهش بايد ذكر كرد كه اين پژوهش نيز مانند ديگـر  
باشــد كــه  مــي هــايي اي علــوم رفتــاري داراي محــدوديت مداخلــه

ترين آنها، استفاده از گروه خاص با نمونـه محـدود امكـان     مهم
. هاي شاهد و تجربـي بـود   ين دانشجويان گروهتبادل اطالعات ب

هـا از دو دانشـكده    البته در اين مورد نيز سعي شـد كـه نمونـه   
انتخاب شوند اما موفق بـه پيـدا كـردن دانشـكده همسـطح كـه       

به عـالوه،  . همزمان واحد فرايند پرستاري داشته باشند، نشديم
يك در اين مطالعه، براي بررسي يادگيري شناختي فراگيران از 
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آزمون پيشرفت تحصيلي استفاده شد و استفاده از اين آزمـون  
توانـد نتـايج    آزمون قبلي مي آزمون و پس براي سنجش در پيش
  .را تحت تأثير قرار دهد

هاي ذكـر شـده و نتـايج بـه      بنابراين، با توجه به محدوديت
گردد كه پژوهشي ديگر با همين عنوان  دست آمده، پيشنهاد مي

ه باالتر و استفاده از دو آزمون همسان بـراي  ولي با حجم نمون
به عـالوه، بهتـر   . آزمون انجام پذيرد آزمون و پس سنجش پيش

هاي شاهد و تجربي اين پـژوهش   است در صورت امكان نمونه
از دو محيط متفاوت انتخاب شود تا تأثير ناشـي از همجـواري   

همچنـين، بـا توجـه بـه تأكيـداتي كـه       . ها به حداقل برسـد  گروه
شود، بهتر اسـت پژوهشـي بـراي     مروزه بر آموزش باليني ميا

تعيين تأثير روش نقشه مفهومي در يادگيري باليني دانشجويان 
  .پرستاري انجام گيرد

نماينـد كـه بـه دليـل يـادگيري       در پايان پژوهشگران توصيه مي
هاي مفهـومي و همچنـين، بـه     ساده روش ساخت و ارزشيابي نقشه

دار  روش بـر يـادگيري سـطح بـاال و معنـي     علت تأثيرات مثبت ايـن  
دانشجويان، از اين روش در آموزش مفـاهيم پايـه بـه دانشـجويان     

ايـن امـر   . پرستاري و ديگر دانشجويان علوم پزشكي استفاده گردد
تواند بر روي يـادگيري شـناختي، تفكـر انتقـادي و تفكـر خـالق        مي

هـا از   سـال  تواند دانشجويان مؤثر باشد و عالوه بر آن، دانشجو مي
  .اين روش به عنوان يك روش مطالعه شخصي نيز استفاده نمايد

 
  گيري نتيجه

توانـد   روش نقشه مفهـومي هماننـد روش تلفيقـي آمـوزش مـي     
يادگيري شناختي دانشجويان پرستاري از درس فرايند پرستاري را 

در مقايســه دو روش آموزشــي، روش نقشــه مفهــومي . ارتقــا دهــد
دار را به نحو بهتري نسبت بـه روش تلفيقـي    يتوانسته يادگيري معن

بنـابراين، ايـن فـرض كـه نقشـه مفهـومي در ارتقـاي        . بهبود بخشد
دار از درس فراينـــد پرســـتاري در دانشـــجويان  يـــادگيري معنـــي

پرستاري مؤثرتر از روش تلفيقي آموزش است، مورد حمايت قـرار  
گيــرد كــه بكــارگيري ايــن روش در آمــوزش مفــاهيم پايــه بــه   مــي

هرچند كه بـا توجـه بـه كـم     . شود دانشجويان پرستاري توصيه مي
هاي بيشتر ضروري به نظر  بودن متون در اين زمينه انجام پژوهش

  .رسد مي
  

  قدرداني
دانند تـا از دانشـجويان پرسـتاري    محققين بر خود الزم مي

دانشكده پرستاري و مامـايي تبريـز كـه در ايـن      1383ورودي 
رياست محترم دانشكده پرستاري و پژوهش شركت نمودند، از 

زاده و معاونـت محتـرم     مامايي تبريز، آقاي دكتـر وحيـد زمـان   
شكده سركار خانم مژگان لطفي كه كمـك فراوانـي   نآموزشي دا

  .در انجام اين پژوهش نمودند، كمال تشكر را داشته باشند
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Comparing the Effects of Concept Mapping and Integration Method on Nursing Students' 
Learning in Nursing Process Course in Tabriz University of Medical Sciences 

 
Rahmani A, Mohajjel Aghdam A, Fathi Azar E, Abdullahzadeh F. 

 
Abstract 
 
Introduction: To analyze patients' problems and make an appropriate care plan, nursing 
students need a deep and meaningful learning. Therefore, it is better to choose educational 
methods which are capable of educating nursing students in such learning level. The aim of 
this study was to compare the effect of concept mapping and integration model on nursing 
students' learning in nursing process course. 
Methods: In a quasi-experimental study with two groups, pre-test post-test design, 45 second 
semester nursing students were selected through convenient sampling method and randomly 
divided into two experiment and control groups. After pretest, control and experiment 
groups received education using integration method and concept mapping, respectively, for 
10 sessions during 2 months. Then, they took the post-test. For gathering data, an 
achievement test consisted of two parts was used which evaluated students’ knowledge and 
meaningful learning in nursing process course. The results were analyzed using chi-square 
test, independent and paired t-tests by SPSS software.  
Results: Both educational strategies were useful in enhancing students' knowledge and 
meaningful learning. But, the mean difference of pre and post tests in meaningful learning 
had a significant difference between the two groups.  
Conclusion: Considering the effect of concept mapping method on students’ meaningful 
learning, it is recommended to employ this method in teaching courses which require a deep 
learning and high level of understanding the content. 
 
Key words: Educational methods, Concept map, Integration method, Nursing process, 
Meaningful learning, Knowledge, Student, Nursing. 
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Source: Iranian Journal of Medical Education 2007 Spr & Sum; 7(1): 41-48. 
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