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  چکيده

 ،است )اجتماعي و زيستي، رواني(ها کيفيت به بيماران در تمام حيطهی باهاه مراقبتياي، ارانهايي پرستاري حرفه که هدفيياز آنجا :اهداف

دار و معنيند که از يادگيري سطحي دانشجويان جلوگيري کرده و باعث ارتقاي يادگيري گيرکار ببه ی راهاي تدريسمدرسان پرستاري بايد روش

 دو روش آموزشي مبتني بر سخنراني و نقشه مفهومي بر سطوح يادگيري شناختيتاثير اين مطالعه با هدف مقايسه . سطح باال در آنها شود

  .انجام شد دانشجويان پرستاری

با روش در کالس درس قلب و عروق  پرستاري پنجمدانشجوي ترم  ۶۶ آزمون،پس -آزمونتجربي با روش پيشنيمه ایدر مطالعه :هاروش

هاي شاهد و آزمون، دانشجويان گروهپس از اجراي پيش .تصادفي به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند صورتو به انتخاب شده سرشماري

هفته بعد  ۴ا شد و آزمون اجرسپس پس. ترتيب تحت آموزش با روش سخنراني و نقشه مفهومي قرار گرفتندماه به ۲ طیجلسه  ۸مدت مورد به

. دشساخته متشکل از دو قسمت استفاده ها از آزمون پيشرفت تحصيلي محققآوري دادهبراي جمع .يادداري گرفته شد ،آزموناز اجراي پس

  .استفاده شد SPSS 15افزار گيري مکرر و نرمها از آزمون آماري آناليز واريانس با اندازهبراي تجزيه و تحليل داده

روند تغيير نمرات سطح دانش  ).>۰۱/۰p( دار بودیدر هر دو روش از نظر آماري معن) سطح دانش و يادگيري( روند تغيير نمرات کل :هايافته

 ).>۰۰۵/۰p( دار بودیاز نظر آماري معن مورددار در گروه یولي روند تغيير نمرات سطح يادگيري معن. دار نبودیبين دو گروه معن

   .است تر از روش سخنرانیدار موثریروش نقشه مفهومي براي دستيابي به سطوح باالي يادگيري و يادگيري معن :گيرينتيجه

  ان پرستاریي، دانشجوآموزشي، سخنرانی هايدار، روشنقشه مفهومي، يادگيري معني :هاکليدواژه
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Abstract 

Aims: As the ultimate goal of professional nursing is to provide high quality care for patients in all fields 

(biological, psychological and social), nursing educators should use teaching methods that prevents 

superficial learning of students and improve meaningful and high level learning in them. The aim of this 

study was to compare the effect of lecture- and concept mapping based learning on cognitive learning 

levels of nursing students. 

Methods: In a quasi-experimental study with pre- and post-test method, 66 fifth semester nursing 

students in “Cardiovascular” course were selected by census method and randomly divided into two 

control and case groups. After performing pre-test, control and case groups received education using 

lecture and concept mapping, respectively, for 8 sessions during 2 months. Then, the post-test was taken 

and 4 weeks after, remind test was performed. For gathering data, a research-made educational 

improvement test consisted of two parts was used. Data was analyzed by repeated measurement ANOVA 

method and SPSS 15 software. 

Results: The procedure of total scores change (knowledge and learning level) was statistically significant 

in each of two methods (p<0.01). The procedure of knowledge scores change was not significant between 

two groups. But the procedure of scores change in meaningful learning level in case group was 

statistically significant (p<0.005). 
Conclusion: Concept mapping method is more effective to access meaningful learning and high levels of 

understanding than lecture method.  
Keywords: Concept Map, Meaningful Learning, Educational Methods, Lecture, Nursing Students 
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  مقدمه 

رود، وري پيش ميآدر عصر حاضر که تکنولوژي با سرعت سرسام

جامعه بيش از هر زمان ديگر نيازمند افراد هوشمند، خالق و نوآور 

پرورش افرادي است که داراي  ،آموزشي يکي از وظايف نظام .است

ها و له و گشودن گرهاانديشه انتقادي و خالق هستند و توانايي حل مس

سرعت هايي که بهنه انباشت اطالعات و دانش ؛معضالت را دارند

 سو با اين عصر پيشرفت، پيچيدگي و ميزانهم]. ۱[د شد نمنسوخ خواه

زايش است و مدرسان طور مداوم در حال افدانش پرستاري نيز به توليد

به را  "گرفتنچگونه ياد" هايروشتا طور مداوم در تالشند پرستاري به

چون هدف نهايي پرستاري  ،از سوي ديگر]. ۲[دانشجويان بياموزند 

ها هاي باکيفيت به بيماران در تمام حيطهيه مراقبتاار اي،حرفه

يادگيري سطحي و اطالعات  ،بنابراين. است) زيستي، رواني، اجتماعي(

عملکرد دانشجويان پرستاري در برخورد با بيمار تاثير گذاشته  برناقص 

بزرگترين نگراني مديران  ،اينو  ؛شودو منجر به دادخواهي بيمار مي

 ،يين مشکالتچنبراي پيشگيري از بروز  ،بنابراين]. ۳[پرستاري است 

که از  استفاده کنند هاي تدريس نوينيروشبايد از مدرسان پرستاري 

 ييادگيري سطحي دانشجويان جلوگيري کرده و باعث ارتقا

و افزايش يادداري اطالعات شود  سالهمهاي تفکر انتقادي، حل مهارت

]۲ .[  

تواند هاي تدريس فعال است که ميکشي مفهومي يکي از روشنقشه

نقادانه التحصيالن قادر به تفکر فارغ تربيت يبرابه مدرسان پرستاري 

چارچوب نظري روش آموزشي نقشه  ].۴[کمک کند  سالهمو حل

، يبه عقيده و. قرار دارد آزبل داريمفهومي بر پايه يادگيري معن

افتد که يادگيرنده قادر به سازماندهي و مرتبط يادگيري زماني اتفاق مي

 .ش باشدايساختارهاي شناختي ذهن اکردن مفاهيم و اطالعات جديد ب

روش آموزشي  ،آزبلدار يبراساس نظريه يادگيري معن گوويننواک و 

 ينقشه مفهومي ابزار]. ۷، ۶، ۵[نقشه مفهومي را ابداع نمودند 

 از مفاهيم در چارچوب يامجموعهعدي براي ارايه ب شماتيک و دو

ارتباط مفهوم با  يمانقشه مفهومي ارايه ش  ،در واقع. ها استگزاره

مفهومي ديگر و همچنين ارتباط آنها با ديگر مفاهيم مرتبط با 

 ].۸[شوند مراتبي مرتب ميي سلسلهيخاص است که در الگو يموضوع

   .]۷[مفهومي ساده است  فرآيند ساخت نقشه

دياگرامي از مفاهيم کليدي و ارتباطات بين آن  ،هاي مفهوميهنقش

گيرد و لي در باال يا مرکز نقشه قرار ميکه مفهوم اص ندمفاهيم هست

کشيده و خطوطي بين مفاهيم  ؛شوندمفاهيم از باال به پايين مرتب مي

شيوه دانشي که به ].۹[د نشوجمالت ارتباطي نوشته مي ،روي خطوط

تر در مدت طوالنيبه، شوددار مانند نقشه مفهومي يادگرفته مييمعن

تفکر انتقادي و توانايي مهارت  يماند و باعث ارتقاذهن باقي مي

  ].۱۰[شود له در دانشجويان پرستاري ميامس حل

مقاالت زيادي در متون پرستاري وجود دارند که استفاده از اين روش را 

و  ءو بالين، ارتقا نظريهارتباط بين  براي آموزش نظري دانشجويان،

ارزشيابي تفکر انتقادي، ثبت برنامه مراقبتي، ارزشيابي دوره، ارايه 

توصيه ] ۶، ۳[جانبه توسط دانشجويان هاي بيمارمحور و همهمراقبت

  . ندنکيم

ترويج  منظورو به با توجه به فوايد بسيار اين روشهدف اين مقاله، 

مبتني  آموزشتاثير مقايسه  ،در تدريس دروس پرستاري آناستفاده از 

بر سطوح يادگيري شناختي دانشجويان  "نقشه مفهومي"و  "سخنراني"بر 

يادگيري  همين دليل،به. بودپرستاري در مبحث پرستاري قلب و عروق 

در  "پرستاري قلب و عروق"شناختي دانشجويان پرستاري از درس 

درک و (دار يتر از ادراک يعني دانش و يادگيري معنسطح پايين

  .و مقايسه شدنقشه مفهومي بررسي  دو روش سخنراني ودر ) کاربرد

  

  هاروش

آزمون، تاثير روش پس -آزمونتجربي با طرح پيشدر اين مطالعه نيمه

آموزشي نقشه مفهومي و روش سخنراني بر سطوح يادگيري شناختي 

، در سطح "پرستاري قلب و عروق" ينظردانشجويان پرستاري در واحد 

 ،يجامعه آمار .ادراک و کاربرد مورد بررسي قرار گرفت ،دانش

شهر پرستاري  يهادانشکدهاز  ييکپرستاري  پنجمدانشجويان ترم 

واحد نظري بودند که  ۱۳۸۸-۸۹تحصيلي سال سال اول در نيم تهران

 يگيرنمونه ).n=۶۶(به آنان ارايه شده بود  "پرستاري قلب و عروق"

نقشه  باواحدهاي پژوهش از  يکهيچانجام شد و  يروش سرشمار به

   .مفهومي آشنايي قبلي نداشتند

سپس کليه دانشجويان . عمل آمدآزمون بهها، پيشقبل از شروع کالس

يکي از اين . اين دوره با روش تصادفي ساده به دو گروه تقسيم شدند

براي  .عنوان مورد درنظر گرفته شدعنوان شاهد و ديگري بهدو گروه به

اي ها از آزمون پيشرفت تحصيلي چندگزينهآوري دادهجمع

د که يادگيري شناختي دانشجويان در زمينه شساخته استفاده  محقق

  .پرستاري قلب را مورد سنجش قرار داد

ال ئوس ۲۰. سئوال داشت ۴۰آزمون شامل دو قسمت بود و درمجموع 

حيطه يادگيري  ،۴۰ تا ۲۰ سئوالاز . سنجيداول حيطه دانش را 

را ) بلومشناختي بندي اهدافسطح درک و کاربرد طبق طبقه(دار  يعنم

و پاسخ  ۱وال امتياز ئهر سبه پاسخ درست برای  .گيري نموداندازه

هاي امتياز کل آزمون از مجموع پاسخ. گرفت تعلقنادرست امتياز صفر 

به . روايي آزمون از طريق روايي محتوا سنجيده شد .دمدست آدرست به

هاي از اعضاي هيات علمي دانشکده نفر ۱۲ترتيب که آزمون به اين 

پرستاري تهران که سابقه تدريس در زمينه قلب و عروق يا نقشه 

شد و پس از دريافت نظرات آنها، تغييرات الزم  ارايهمفهومي را داشتند 

 ۱۶منظور تعيين پايايي، آزمون روي به. دآمعمل به ت آزمون سئواالدر 

ده بودند گذراناين واحد را  ويان با وضعيت مشابه که قبال نفر از دانشج

پايايي آزمون  ۲۰ريچاردسون  -کودرانجام شد و با استفاده از روش 

  . ]۱۱[ محاسبه شد ۷/۰ معادل

 ياجلسهدر هاي درس، دانشجويان گروه مورد قبل از شروع کالس

نقشه مفهومي و چگونگي کشيدن آن تحت آموزش روش اي دقيقه۹۰

در مورد نيز  ياساختهجزوه آموزشي محقق ،بر آنعالوه قرار گرفتند؛
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دانشجويان دو  ،سپس. ساخت نقشه مفهومي به دانشجويان داده شد

تحت آموزش هفته متوالي  ۸جلسه در  ۸مدت گروه شاهد و مورد به

ترتيب توسط پژوهشگر به دو روش به" قلب و عروق يپرستار"واحد

در  موجود واناز مطالب فرا. قرار گرفتند يو نقشه مفهوم يسخنران

افزار نرم باهاي مفهومي طراحي و نقشه ،هاي اينترنتيپايگاه

PowerPoint  تعيين روايي به اعضاي هيات علمي  يبراو رسم

کردن از برطرفپس . شد ارايهتهران شهر هاي پرستاري دانشکده

هر دانشجو  ؛ها براي آموزش گروه مورد استفاده شدنقشه ،اشکاالت

مفهومي از کل مطالب  ياموظف بود براي جلسه آموزشي بعدي نقشه

هاي دانشجويان مورد نقشه ،در هر جلسه آموزشي .شده آماده نمايدارايه

 .داده شد بازخوردارزشيابي توسط محقق قرار گرفت و به دانشجويان 

افزار روش سخنراني و با استفاده از نرمآموزش گروه شاهد به

PowerPoint بدون  ،جلسه ۸بعد از اتمام  ،در نهايت. صورت گرفت

هفته بعد از  ۴و  عمل آمدبهآزمون از هر دو گروه پس ،اطالع قبلي

بدون اطالع قبلي از آنها آزمون يادداري گرفته  آموزش، آخرين جلسه

   .شد

آمار  يهاآزمونو  SPSS 15افزار ها از نرمتجزيه و تحليل داده يبرا

قبل و بعد از  يهامقايسه ميانگين يبرا( يزوجاستنباطي نظير تي

مقايسه ميانگين نمرات در دو  يبرا(مستقل ، تي)مداخله در هر گروه

گيري تکراري ، آناليز واريانس اندازه)گروه به تفکيک مراحل آزمون

مقايسه  يبرا( کاي مجذورو  )براي مقايسه روند تغيير نمرات(

  .استفاده شدو دقيق فيشر  )دو گروه يشناختجمعيت هاي ويژگي

  

  نتايج  

ميانگين . مجرد بودندها کل نمونه% ۸/۸۱و  دانشجويان دختر% ۶/۶۰

سال  ۲۱/۲۱±۸۲/۰سال و گروه شاهد  ۲۳/۲۱±۴۰/۱سني گروه مورد 

و گروه شاهد  ۰۵/۱۷±۹۴/۰معدل ترم قبل گروه مورد ميانگين و 

متوسط  يقبلدانشجويان هر دو گروه شناخت . بود ۰۲/۱±۸۸/۱۶

داشتند و ميزان عالقمندي هر دو گروه به از رشته پرستاري  )۷/۴۷%(

   .بود )%۳/۵۳(در حد متوسط نيز رشته پرستاري 

  

  
در  يريگن نمرات کل در مراحل مختلف اندازهيانگيم تغيير سه رونديمقا )۱ نمودار

  )>٠١/٠p(هر دو گروه 

آزمون  ت تاهل،آماري دقيق فيشر براي مقايسه جنس و وضعيآزمون 

ANOVA  براي مقايسه ميزان شناخت قبلي از رشته پرستاري و

ميزان عالقمندي به رشته پرستاري و آزمون تي مستقل براي مقايسه 

داري بين دو يسن و معدل ترم قبل دو گروه استفاده شد که تفاوت معن

سطح دانش و (روش، روند تغيير نمرات کل در هر دو . گروه نشان نداد

آزمون و آزمون يادداري، آزمون به پساز پيش) داريادگيري معني

  ). ۱؛ نمودار p=۰۱/۰(دار بود يمعن

   

  
  ن نمرات سطح دانش در مراحل مختلف يانگيمتغيير سه روند يمقا )٢ نمودار

  )p=٠٥٢/٠( در هر دو گروه يريگاندازه

  

گيري بين سطح دانش در مراحل مختلف اندازهروند تغيير نمرات 

  ). ۲ نمودار؛ p=۰۵۲/۰( دنبو داريها از نظر آماري معن گروه

  

گيري معيار نمره سطح دانش در مراحل مختلف اندازهميانگين و انحراف )۱دول ج

  هاي مداخلهدر هر يک از گروه

  ←مراحل آزمون

  ↓روش تدريس

  آزمون يادداري  آزمونپس  آزمونپيش

Mean±SD  Mean±SD  Mean±SD  

  سطح 

  دانش

۶۹/۵±۳۳/۲  نقشه مفهومي  ۶۲/۱±۳۰/۱۲  ۱۰/۲±۱۲/۱۱  

۶۰/۵±۹۰/۱  سخنراني  ۹۰/۱±۹۳/۱۱  ۸۵/۱±۱۰  

سطح يادگيری 

  دارمعنی

۶/۹±۸۴/۳  نقشه مفهومي  ۱۹/۲±۹/۱۹  ۰۱/۲±۶/۱۵  

۲۷/۶±۹۴/۱  سخنراني  ۳۳/۲±۷۵/۱۳  ۳۲/۲±۲۱/۱۱  

  

  
دار در مراحل مختلف يمعن يريادگين نمرات يانگيمتغيير سه روند يمقا) ٣ نمودار

  )>٠٠٥/٠p(در هر دو گروه  يريگاندازه
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دار در مراحل مختلف که روند تغيير نمرات سطح يادگيري معنيدرحالي

؛ نمودار >۰۰۵/۰p(دار بود ها از نظر آماري معنيگروهگيري بين  اندازه

 ۱ر جدول دو گروه دمعيار سطوح يادگيري در ميانگين و انحراف. )۳

  .)۱جدول (آمده است 

  

  بحث

از روش  که روش نقشه مفهومي بيشتر نتايج پژوهش نشان داد

سخنراني باعث ارتقاي يادگيري شناختي دانشجويان پرستاري در واحد 

هاي ساير اين نتايج با يافته. ري پرستاري قلب و عروق شده استنظ

  ].۱۲، ۱۱، ۱۰، ۶[مطالعات همسو است 

توجه اين پژوهش تاثير اين دو نوع روش تدريس بر سطوح قابل نکته

درک و (دار ييادگيري شناختي شامل دو سطح، دانش و يادگيري معن

روش نقشه مفهومي و سخنراني هر دو توانستند يادگيري . بود) کاربرد

دار ارتقا دهند، شناختي فراگيران را در دو سطح دانش و يادگيري معني

دار فهومي بيش از روش سخنراني بر يادگيري معنياما روش نقشه م

علت اين تفاوت در ماهيت نقشه مفهومي نهفته . فراگيران موثر بود

که نقشه مفهومي ارايه تصويري از تفسير دانشجويان از آنجايي. است

متوجه دهد که به دانشجويان اجازه مي ،ها و مفاهيم استدرباره ايده

براي يادگيري  شانشان شوند و انگيزههماشتباهات موجود در درک و ف

و منجر به قبول مسئوليت يادگيري توسط خود دانشجويان  باالتر رفته

بنابراين در نقشه مفهومي يادگيرنده نقش فعالي در يادگيري . شودمي

صورت چون چينش مفاهيم در نقشه مفهومي به ،دارد و از طرفي

به نحوه چينش  مراتبي است و اين شکل شباهت زياديسلسله

مدت منجر به حفظ طوالني ،اطالعات در حافظه درازمدت انسان دارد

]. ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۶[ند وشيمشيوه ياد گرفته اين  شود که بهمطالبي مي

اطالعات جديد و  يگذاريجاتوانايي نظير، ياين روش ب ،از طرف ديگر

بقا و  ،)دارينشيوه معبه( از قبل برقراري ارتباط آنها با اطالعات موجود

 ].۷[دهد حفظ آن اطالعات و فهم فرد از آن اطالعات را افزايش مي

کننده فعال و تنها دريافتفراگير غير ،که در روش سخنرانيحاليدر

گونه پردازشي انجام سازي اطالعات هيچذخيره يبرااطالعات است و 

مراتبي شيوه سلسلهاطالعات در اين روش به ،نتيجه در .دهدنمي

شود که اين امر در متناسب با ساخت شناختي فرد ذخيره نمي) دارمعني(

آمده دستنتايج به .]۱۳[ کنددرک و يادداري اطالعات اشکال ايجاد مي

دانشجويان  چراکه ؛کننده اين مطلب استددر اين پژوهش نيز تايي

دار يعد يادگيري معنب يده با روش نقشه مفهومي تنها در دآموزش

  .با روش سخنراني تفاوت داشتند) ادراک و کاربرد(

دار کمک ينقشه مفهومي به توسعه يادگيري معن ،ايروين به عقيده

اين  ،فوايد بسياري که براي نقشه مفهومي ذکر شد وجودبا  .کندمي

گير وقت که شايد دارد يهاي تدريس معايبنيز مانند ساير روش شيوه

براي در ابتدا استفاده از اين روش  ،همچنين. بارزترين آنها باشد بودن

تدريج و به مرور زمان کشيدن دانشجويان بسيار سخت است ولي به

بسياري از مدرسان پرستاري درباره . شودها براي آنها راحت مينقشه

اما متاسفانه تعداد کمي از استادان  دارند، يآگاهفوايد نقشه مفهومي 

، ۲[کنند درسي استفاده مي پرستاري از اين روش براي طراحي برنامه

يادگيري،  حسط يارتقابه اين روش دانشجويان معتقدند که ]. ۳

ارتباطي و پيشرفت  هايمهارت، سالهمتفکر انتقادي، حل يهامهارت

  ]. ۹، ۶، ۵، ۳، ۲[د شومي منجرتحصيلي 

اي داراي هاي مداخلهن پژوهش نيز مانند ساير پژوهشاي

، امکان تبادل اطالعات بين ترين آنهاهايي است که مهم محدوديت

با توجه به محدوديت ذکرشده و . افراد دو گروه شاهد و مورد است

شود که پژوهشي با همين عنوان ولي آمده، پيشنهاد ميدستنتايج به

که امکان  انجام شوندهاي شاهد و مورد از دو دانشکده همسان نمونه

 ، انجامهمچنين. تبادل اطالعات بين دو گروه وجود نداشته باشد

تاثير نقشه مفهومي فردساخته و سنجش  يبرا يهايپژوهش

استفاده از نقشه مفهومي توسط  و ساخته بر پيشرفت تحصيلي گروهي

گردآوري  يبراعنوان ابزاري دانشجويان در واحدهاي کارآموزي به

علت اثر مثبت نقشه به. شوديتوصيه ماطالعات در مورد بيماران 

و  سالهمحل ،ر، تفکر انتقاديداييادگيري معن يمفهومي در ارتقا

آموزش دروس  يبرا آناز  شود کهي، پيشنهاد مگيريتصميم

  .اختصاصي پرستاري استفاده شود

  

  گيري نتيجه

يادگيري  يمانند روش سخنراني باعث ارتقاروش نقشه مفهومي 

ولي تاثير روش نقشه مفهومي  شود؛يمشناختي دانشجويان پرستاري 

دانشجويان بيش از روش ) درک و کاربرد( داريبر سطوح يادگيري معن

 ينقشه مفهومي بيشتر از روش سخنراني باعث ارتقا. سخنراني است

  .شوددار مييادگيري معني
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