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 چکیده
هـاي تفکـر   این مطالعه براي بررسی تأثیر نقشه مفهومی بر مهارت. پرورش تفکر انتقادي از مهمترین اهداف آموزش پرستاري است: مقدمه

  .انتقادي دانشجویان پرستاري انجام شد
نشـجوي تـرم پـنج    دا 66. انجام شد 1388پس آزمون در سال  -این مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی و با روش پیش آزمون: هاروش

و ) سـخنرانی (دانشـجویان گروههـاي شـاهد    . پرستاري با روش سرشماري و به روش تصادفی ساده به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند
تفکـر  . به مدت هشت جلسه و در طول دو ماه به ترتیب تحت آموزش با روش سخنرانی و نقشه مفهومی قرار گرفتند) نقشه مفهومی(مداخله 
آنالیز آماري با استفاده . قبل و بعد از مداخله در دو گروه بررسی شد) فرم ب(هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا با استفاده از پرسشنامه مهارت انتقادي

  . به کار گرفته شد ANOVAآمار توصیفی و نیز آزمون آماري تی مستقل، مجذور کاي و . انجام گرفت SPSS 15از نرم افزار 
حیطـه تجزیـه و    هاي تفکر انتقادي در همه حیطه ها به غیـر از وش نقشه مفهومی سبب افزایش معنی دار نمرات مهارتاجراي ر :یافته ها

-با وجود افزایش معنی دار در نمرات مهارت. در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد شد) =104/0p(و استدالل استقرایی ) =286/0p(تحلیل 
مقایسه اختالف میانگین نمرات در مراحل قبل و بعد در هر دو گروه تنها در حیطه تجزیه و تحلیل تفاوت هاي تفکر انتقادي گروه مداخله، در 

  ).=053/0p(معنی داري مشاهده نشد 
               عنوان به انتقادي، تفکر هايمهارت توسعه به منجر تواندمی پرستاري دانشجویان آموزش در بکارگیري روش نقشه مفهومی :نتیجه گیري 

  .شود عالی آموزش مهم هايرسالت از یکی
  .هاي تفکر انتقادي، آموزش پرستارينقشه مفهومی، مهارت: واژگان کلیدي
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Abstract 
Introduction: Improving critical thinking is one of the most important objectives in nursing education. 
This study was performed to investigate the effect of concept mapping on critical thinking skills of the 
nursing students. 
Methods: This quasi-experimental study was done with two groups design, and pre-test post-test method 
in 2009. 66 5th semester nursing students were selected through census method and randomly divided into 
two intervention and control groups. Control and intervention groups received education using lecture 
method and concept mapping, respectively, for 8 sessions during 2 months. The statistical analysis was 
done by software SPSS 15. Descriptive statistics, independent t-test, chi-square and ANOVA were used.  
Results: Performing concept mapping led to a significant increase in critical thinking skills scores in all 
domains except analysis domain (p=0.286) and deductive reasoning domain (p=0.104) in the intervention 
group in comparison with the control group. In spite of the significant increase in the mean score of 
critical thinking of the intervention group, comparing the mean difference of pre and post tests in the two 
groups (p=0.053), only analysis domain showed no significant difference. 
Conclusion: Using concept mapping in the education of nursing students may lead to develop critical 
thinking skills as one of the important duties of higher education. 
Keywords: Concept mapping, Critical thinking skills, Nursing education. 
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  مقدمه
هاي بهداشتی درمانی، روز به روز امروزه پرستاران، در عرصه مراقبت

-با مسایل و مشکالت پیچیده اي مواجه هستند کـه بـراي تصـمیم   
ها، به تفکـر انتقـادي احتیـاج دارنـد، زیـرا تفکـر       گیري در مورد آن

گیـري بـالینی پرسـتار را در امـر کمـک بـه       انتقادي، قدرت تصمیم
هـاي  تشخیص نیازهـاي بیمـار و انتخـاب بهتـرین اعمـال و روش     

این نوع تفکر، به عنوان جنبه مهمی از . ]1[دهد پرستاري افزایش می
اي در پرستاري، مامایی و بهداشت مـورد توجـه قـرار    عملکرد حرفه

امري حیاتی بـه  هاي بالینی، براي پرستاري گرفته و بویژه در عرصه
-در واقع تفکر انتقادي بخش ضروري در  تصـمیم . ]2[آید شمار می

  .]1[اي پرستاران است گیري بالینی و صالحیت حرفه
تفکر انتقادي یک فرآیند شناختی است که فرد در طی آن با بررسی 

-دالیل و تجزیه و تحلیل اطالعات در دسترس و نتیجه گیري از  آن
بـه عبـارت دیگـر تفکـر     . گیري می پـردازد ها به قضاوت و تصمیم

دار اسـت کـه سـبب    انتقادي یک فرآیند قضاوت خود تنظیم و هدف
  .]3[شود گیري مناسب در فرد میحل مشکالت و تصمیم

هـا،  هـاي متـداول آموزشـی دردانشـگاه    این در حالی است که روش
در حالی دهند می اطالعات نظري فراوان تحویل جامعهبا را افرادي 

در واقع، . هستندترین مسایل جامعه در آینده عاجز از حل کوچک هک
ها مخلوطی از اطالعات و مفاهیم را روش آموزشی سنتی در دانشگاه

دهد، اما آنان را در تجزیه و تحلیل، اولویت به دانشجویان انتقال می
بندي و سازماندهی دانش نوظهور که الزمه تفکـر انتقـادي اسـت و    

گذارد ي مؤثر و با معنی خواهد گشت به حال خود میمنجر به یادگیر
]4[.  
قش مراکز به عنوان مخزن این براي توسعه تفکر انتقادي باید نابربن

و اساتید به عنوان سخنران و انتقال دهنده اطالعات، تغییر اطالعات 
که تنها به کسب و حفـظ اطالعـات   نماید و دانشجویان به جاي این

ا در تفکر، استدالل افـزایش داده و پـس از   بپردازند مهارت خویش ر
  .]4[ها را به کار بندند پردازش اطالعات، آن

فراگیر را نباید در که نیز در این زمینه معتقد است  )Brunner(برونر 
ها قرار داد بلکه باید وي را با مسـأله و موقعیـت روبـرو    برابر دانسته

ـ      راي کسـب  نمود تا خود به کشف روابـط میـان امـور و جسـتجو ب
اطالعات و راه حل آن اقدام نماید، برنامه آموزشی نیز بایـد طـوري   
طراحی و سازمان یافته باشد کـه یادگیرنـده را بـه فعالیـت وادارد و     

  .]5[موجب ایجاد نگرش و انگیزش مثبت در وي شود 
قی با هدف ارزشیابی تفکـر انتقـادي دانشـجویان    زردر پژوهشی که 

هاي اول تا چهـارم  ر از دانشجویان سالنف 89پرستاري، که بر روي 
مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده پرستاري رشت با استفاده از آزمون 

-تفکر انتقادي انجام داد، نشان داد که تفکر انتقادي دانشجویان سال
ایــن  . داري نـدارد هاي مختلف بـا یکـدیگر تفـاوت آمـاري معنـی     

 فعلی و استفاده موزشیآ هاياستراتژي در بازنگري لزوم ها برپژوهش

 .]6[تأکید دارند  یادگیري فعال هاياستراتژي از بیشتر
هـاي  محـیط  ردبه تـازگی   مشاهدات و تحقیقاتی کهاز سوي دیگر 

که دانشجویان  استدهنده این  آموزشی و بالینی انجام شده اند نشان
هـاي  روش. هاي مناسب تفکر انتقادي هسـتند پرستاري فاقد مهارت

نمی توان در  بنابراین، .بر مدل خطی تفکر تمرکز دارند سنتی همگی
 ،کهحال آن ؛دوها استفاده نماز آن ،هاي آموزشی پیچیده امروزمحیط

-که می نقشه مفهومی یک راهبرد فراشناختی نوین در آموزش است
را ارتقـا  دانشـجویان  گیري هاي تفکر انتقادي و تصمیممهارت تواند
  .]7[ دده

هاي فعال تدریس است و ابزاري شماتیک و دو شاین روش جزو رو
در . هاستبعدي براي ارایه مجموعه اي از مفاهیم در چارچوب گزاره

واقع، نقشه مفهومی ارایه شماي ارتباط یک مفهوم با مفهومی دیگـر  
ها با دیگر مفاهیم مرتبط با موضـوعی خـاص   و همچنین ارتباط آن

  .]8[شود یاست که در الگویی سلسله مراتبی مرتب م
شـود،  دار مانند نقشه مفهومی یادگرفته  میدانشی که به شیوه معنی

ماند و باعث ارتقاي مهارت تفکر تر در ذهن باقی میبه مدت طوالنی
  .]9[شود انتقادي و توانایی حل مسأله در دانشجویان پرستاري می

اي نشان داده شده که نقشه مفهـومی تفکـر   به طوري که در مطالعه
-هاي ارتباطی دانشجویان پرستاري را افزایش میو مهارت قاديانت

هاي بالینی گیري و قضاوتدهد و دانشجویان پرستاري را در تصمیم
معتقدند، نقشه  (Delay et al) دیلی و همکاران. ]10[کند یاري می

مفهومی روش مناسبی است که تدریس و ارزشیابی تفکر انتقـادي را  
  .]11[کند همزمان ایجاد می

دانشجو  54اي که تأثیر نقشه مفهومی را بر تفکر انتقادي در مطالعه
هـاي  کردند ارتقاي قابل تـوجهی را در مهـارت  پرستاري بررسی می

  )=p 001/0(تفکر انتقادي دانشجویان گزارش کردند  
توان نتیجه گرفت که نقشه مفهومی ماننـد تفکـر انتقـادي یـک     می

ــر خطــی و راه  ــناختی غی ــرد ش ــاي  عملک ــراي ارتق ــالی ب ــاري ع ک
  .]10[عملکردهاي شناختی سطح باال مانند  تفکر انتقادي است 

 پرسـتاري  براي مدرسین تواندمی روش این اجراي اینکه به توجه با

 تازه کار، مربیان براي آن، به ویژه کاربرد سویی از و بوده گیر وقت

 پرسـتاري  عرصـه  در آن اثـرات  شـود، بررسـی   تلقی برانگیز چالش

 .رسدنظر می به ضروري
پرسـتاري، در   عرصه آمـوزش  در دهدمی نشان متون مرور طرفی، از

 شـده  ایـن روش  بررسی اثـرات  و اجرا بر اندکی توجه کنون تا ایران

روش نقشـه   تـأثیر  تعیـین  " هـدف بـا   حاضر مطالعه بنابراین،. است
 و طراحی "پرستاري دانشجویان انتقادي تفکر هايمهارت بر مفهومی

  .شد رااج
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   هاروش
تجربی دو گروهـی بـا طـرح پـیش     مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه 

نمونـه ایـن پـژوهش عبـارت بـود از       .پس آزمـون اسـت   –آزمون 
هاي پرسـتاري شـهر   دانشجویان ترم پنج پرستاري یکی از دانشکده

واحـد نظـري    1388 -1389تهران که در نیمسـال اول تحصـیلی    
  ).=66n(کرده بودند پرستاري قلب و عروق را انتخاب 

هـاي تفکـر انتقـادي بـه     آزمون مهارتها، پیشقبل از شروع کالس
عمل آمد، سپس دانشجویان به روش تصـادفی سـاده بـه دو گـروه     

نقشـه  (یکی از این دو گروه به عنـوان گـروه مداخلـه    . تقسیم شدند
در نظر گرفتـه  ) سخنرانی(و دیگري به عنوان گروه شاهد ) مفهومی

  .شد
هـاي تفکـر انتقـادي    جش تفکر انتقادي، از آزمون مهـارت براي سن

سـؤال چهـار    34ایـن آزمـون شـامل    . کالیفرنیا فرم ب استفاده شـد 
اي است که براي ارزشیابی تفکـر انتقـادي در سـطوح بعـد از     گزینه

هاي تفکر انتقـادي  این آزمون   مهارت. دبیرستان طراحی شده است
نوان عناصر اصلی در نظـر  محوري را که در آموزش دانشگاهی به ع

گیـرد و هـیچ دانـش محتـوایی در سـطح      شود، اندازه مـی گرفته می
گـویی بـه   دانشگاهی که براي رشته ها اختصاصی باشد، براي پاسخ

  .]12[این سؤاالت مورد نیاز نیست 
تفکـر   هـاي مهـارت  سـطح  اختصاصـی  سنجش براي پرسشنامه این

و  قیاسـی  اسـتدالل  زشـیابی، ار استنتاج، آنالیز، حیطه پنج در انتقادي
صحیح،  سؤال هر ازاي به آزمون، این در. است شده طراحی استقرایی

صفر  معادل اکتساب قابل نمره حداقل .گیردتعلق می به فرد نمره یک
به  دهیبراي پاسخ شده گرفته نظر در زمان مدت .است 34و حداکثر 
یـی آزمـون   روا و پایـایی  ایـران،  در .است دقیقه 45 آزمون، سؤاالت
 بـدین . شـده اسـت   تأیید و اي تعیینمطالعه در پیش از این مذکور،

 شـماره بیسـت کـودر    فرمـول  کمـک  بـه  آزمـون  اعتماد ترتیب که

 تعیـین  در عـاملی  نتیجه تحلیل و آمده دست به 62/0ریچاردسون 

تجزیـه،  ( عامل پنج از آزمون بوده که آن از آزمون حاکی سازه اعتبار
 تشـکیل  )قیاسـی  اسـتدالل  و استدالل استقرایی ارزشیابی، استنباط،

 و مثبـت  همبستگی آزمون کل نمره با پنج عامل، همه که استشده
 اخـتالف  تمیـز  بـه  قادر مذکور آزمون همچنین. داشته است باالیی

فلسـفه   و پرسـتاري  دانشجویان بین هاي تفکر انتقاديسطح مهارت
  .]4[ است بوده
اي جلسه در مداخله گروه جویاندانش درس، هايکالس شروع از قبل

 کشیدن چگونگی و مفهومی نقشه روش آموزش تحت اينود دقیقه

 در نیز ايمحقق ساخته آموزشی جزوه آن، عالوه بر گرفتند؛ قرار آن

 سـپس،  .شـد  داده دانشـجویان  بـه  مفهـومی  نقشـه  سـاخت  مـورد 

 هشت در جلسه هشت به مدت مداخله و شاهد دو گروه دانشجویان

 توسـط  "عـروق  و قلـب  پرسـتاري "آموزش واحد تحت والیمت هفته

 قـرار  مفهـومی  نقشـه  و سخنرانی به ترتیب روش دو به گرپژوهش

 هـاي نقشه اینترنتی، هايپایگاه در موجود فراوان مطالب از .گرفتند

 و رسـم  (Power Point)   پاورپوینتافزار نرم با و طراحی مفهومی
 پرستاري هايمی     دانشکدهعل هیأت اعضاي به روایی تعیین براي

 بـراي  هانقشه اشکاالت، برطرف کردن از پس. شد ارایه تهران شهر

 جلسه براي بود ظفمو دانشجو هرشد؛  استفاده مداخله گروه آموزش

 .نماید آماده ارایه شده مطالب کل از اي مفهومینقشه بعدي آموزشی
ـ توسـط محقـق    دانشـجویان  هاينقشه جلسه آموزشی، هر در  وردم

 گروه آموزش .شد داده بازخورد دانشجویان به و گرفت ارزشیابی قرار

 پاور پوینت صورت از  نرم افزار استفاده با و سخنرانی به روش شاهد

گـروه دوبـاره در    دو هر جلسه، هشت اتمام از بعد نهایت، در .گرفت
 .هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا شرکت کردندآزمون مهارت

. انجـام شـد   SPSS 15ستفاده از نرم افزار آمـاري  تحلیل آماري با ا
، پس از اطمینان از )فراوانی نسبی و میانگین(عالوه بر آمار توصیفی 

از ) اسـمیرونوف  -آزمـون کولمـوگروف  (طبیعی بودن توزیع متغیرها 
آزمون تی مستقل براي مقایسه میانگین نمرات تفکر انتقادي بین دو 

ـ  ین مقایسـه اخـتالف میـانگین    گروه قبل و پس از مداخله و همچن
هاي مقایسه ویژگی و براي نمرات تفکر انتقادي بین دو گروه تغییرات

جمعیت شناختی دو گروه، از آزمون آماري دقیق فیشر براي مقایسه 
   ANOVAجنس و وضعیت تأهل، آزمون 

  
بـراي مقایسـه میــزان شـناخت قبلـی از رشــته پرسـتاري و میــزان      

و آزمون تی مستقل براي مقایسه سن  عالقمندي به رشته پرستاري
  .و معدل ترم قبل دو گروه استفاده شد

  
  هایافته

دانشجویان،  درصد6/60ها در مورد خصوصیات فردي نشان داد یافته 
میـانگین سـنی گـروه    . ها مجرد بودنـد کل نمونه درصد8/81زن و 
سـال و   21/21 ±82/0سال و گروه شـاهد   21/ 23 ± 40/1مداخله

و گـروه شـاهد     05/17±94/0عدل ترم قبل گروه مداخله میانگین م
  . بود 88/16 ± 02/1

از رشـته  ) درصد7/47(دانشجویان هر دو گروه شناخت قبلی متوسط 
پرستاري داشتند و میزان عالقمندي هر دو گروه به رشته پرسـتاري  

مهارت هاي تفکر انتقادي نتایج  .بود) درصد3/53(نیز در حد متوسط 
آمده  2و  1ر قبل و بعد از آموزش به دو شیوه در جدول در دو گروه د

 میزان شـناخت قبلـی از   ،وضعیت تاهل ،بین متغیرهاي جنس. است
رشته پرستاري و میزان عالقمندي به رشته پرستاري و سن و معدل 

  .ترم قبل در بین دو گروه تفاوت معنی داري مشاهده نشد
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 بحث
هاي ه مفهومی اثر مثبتی بر مهارتیافته ها حاکی از این بود که نقش 

هاي بدست آمده نشان می دهد طوري که یافتهبه. تفکر انتقادي دارد
هـا غیـر از حیطـه    و شاهد بعد از مداخله در تمام حیطه مداخلهگروه 

داري داشتند تجزیه و تحلیل و استدالل استقرایی  تغییر مثبت معنی
و گـروه بـا آزمـون تـی     و مقایسه اختالف میانگین تغییرات نمرات د

را نسبت به گروه شاهد در همـه   مداخلهمستقل افزایش نمرات گروه 
ي این افزایش فقـط در حیطـه  . دهدرا نشان میها و نمره کل حیطه

  .دار نیستتجزیه و تحلیل معنی
هـاي تفکـر انتقـادي    ذکر این نکته اهمیت دارد که آزمـون مهـارت  

ي را در ابعاد ارزشیابی، تجزیه و هاي تفکر انتقادکالیفرنیا ب، مهارت
-تحلیل، استنباط، استدالل استقرایی و استدالل استنتاجی اندازه می

و  ]4[ هـا جنبـه اختصاصـی نـدارد    گیرد که هیچ کدام از این مهارت
توان گفت در این مطالعه افزایش نمرات دانشجویان گروه بنابراین می

در کل آزمون بازتاب ارزشمندي از تأثیر مثبت راهبرد نقشـه   مداخله
  .مفهومی است

که تأثیر روش نقشه مفهـومی   همچنین نتایج مطالعه ولر و کولینس
هاي تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري را بررسی کردنـد،  بر مهارت

هـاي آنـالیز و   در نمره کلی و حیطه مداخلهنشان داد که امتیاز گروه 
در حالی که ) p>05/0( افزایش یافته بود داري ی بطور معنیارزشیاب

داري افزایش یافته طور معنیامتیاز گروه شاهد در حیطه ارزشیابی به
  .]13[و در حیطه استنباط بطور معنی داري کاهش یافته بود 

را در در مطالعه دیگري که ارتباط بین نقشه مفهومی و تفکر انتقادي 
کردند به این نتیجه رسیدند که پس از رسی دانشجو پرستاري بر 54

هـاي تفکـر انتقـادي    اجراي این روش ارتقا قابل توجهی در مهـارت 
و نتایج مشابه ایـن  ) =p 001/0و  -=t 69/5(دانشجویان ایجاد شد 

هاي تفکر انتقـادي  مطالعه در ارزیابی تأثیر نقشه مفهومی بر مهارت
ان نمودند کـه بـا بـه    طوري که بیرزیدنت پزشکی بدست آمد به 21

نتقادي اهاي تفکر کاربردن این روش ارتقاي قابل توجهی در توانایی
  .]10[ها ایجاد شد آن

علت ایـن مغـایرت   . هاي این مطالعه با مطالعه لپا مغایرت داردیافته
هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا آزمون مهارت که شاید به این دلیل است

 
  هاي نقشه مفهومی و سخنرانیهاي تفکر انتقادي و ابعاد آن در گروهاختالف میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون مهارت .2جدول 

  
  نمره کل  ارزشیابی  استدالل استقرایی  استنتاج  استنباط  تجزیه و تحلیل  روش تدریس
  21/9±27/2  36/4±55/1  94/2±8/1  61/4±61/1  88/2±6/1  94/1±45/1  نقشه مفهومی

  45/5±88/1  73/2±23/1  94/1±02/1  73/2±56/1  52/1±3/1  21/1±53/1  سخنرانی
053/0  داريسطح معنی  001/0  008/0  001/0  001/0  001/0  

 

 
  و سخنرانی قبل و بعد از اجراءهاي نقشه مفهومی هاي تفکر انتقادي و ابعاد آن در گروهمقایسه میانگین و انحراف معیار مهارت. 1جدول 

  
 

  مرحله                   
  مهارت

استدالل   استنتاج  استنباط  تجزیه و تحلیل
  نمره کل  ارزشیابی  استقرایی

  قبل
  
  

آزمون تی 
  مستقل

نقشه 
  مفهومی
  سخنرانی

27/1±24/2  
65/1±64/2  

17/1±42/2  
27/1±64/2  

52/1±24/2  
66/1±73/1  

29/1±67/4  
72/1±96/4  

40/1±67/2  
44/1±18/2  

1/2±30/7  
07/2±45/7  

  سطح
  770/0  172/0  422/0  194/0  484/0  283/0  داريمعنی

  بعد
  
  

آزمون تی 
  مستقل

نقشه 
  یمفهوم
  یسخنران

26/1±18/4  
25/1±84/3  

48/1±30/5  
27/1±15/4  

83/1±84/6  
54/1±45/4  

99/1±60/7  
37/1±90/6  

59/1±03/7  
331±90/4  

3±51/16  
1/2±90/12  

  سطح
  001/0  001/0  104/0  001/0  001/0  286/0  ريدامعنی
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گیري تأثیر نقشه مفهـومی  راي اندازهممکن است بهترین ابزار ب) ب(
  . ]14[هاي تفکر انتقادي دانشجویان نباشد بر روي مهارت

هاي آموزشی براي گروهـی از  در مطالعه لیکمن در باره  تغییر روش
هـاي سـنتی   ها با دانشجویانی که بـا روش دانشجویان و مقایسه آن

جـب  هایی کـه مو آموزش دیده اند مشخص شد که استفاده از روش
-شود سطح یادگیري را در آنارتقاي تفکر انتقادي در دانشجویان می

  .]15[دهد که تأییدي بر نتایج مطالعه ما است ها افزایش می
در روش نقشه مفهومی این اسـت کـه در    علت ارتقاي تفکر انتقادي

شوند که این روش مطالب مرتبط با موضوع اصلی به شکلی ارایه می
طات بین واحدهاي اطالعـاتی تشـکیل دهنـده    بتوان به راحتی ارتبا

بخشـد و  ایـن امـر درك را ارتقـا مـی    . مطلب اصـلی را متوجـه شـد   
کنـد کـه اطالعـات جدیـد را بـه      همچنین به فراگیران کمـک مـی  

اضافه نمایند و به این ترتیب ) ساخت شناختی موجود(اطالعات خود 
جایی و از آن ]16[دهند دار و تفکر انتقادي را ارتقا مییادگیري معنی

که در روش نقشه مفهومی یادگیرنده نقش فعالی در یادگیري خودش 
دارد بنابراین منجر به ارتقا دانشجویان در سـطوح بـاالي یـادگیري    

 نمایدمی    جان دیویی اذعانطوري که به. شودمی) تفکر انتقادي (

 کـه  هـایی یافتـه  کـردن  آماده و آوريجمع به فعاالنه فراگیر اگر که

 بسـیار  وي مفاهیم براي آن بپردازد؛ اند،شده استخراج آن از مفاهیم

 در و ماندمی باقی وي ذهن در تريطوالنی مدت براي و بوده بامعنا

  .]17[بود  خواهد دستیابی قابل راحتی به نیز آینده
دارد که این سازماندهی اسکوستر نیز به نقل از اروین و دیلی بیان می

دهد که دیدگاه به مدرس و فراگیر اجازه می ،هاهمفاهیم و گزارروشن 
درباره چگونگی ارتباطات درونی مفاهیم با هم مبادله نمایند و را خود 

نیازهاي کنند، همچنین، بتوانند مفاهیم و ارتباطات گم شده را کشف 
آموزشی جدید را مشخص نمایند و دوباره شروع به بـازآرایی نقشـه   

-خود ارزشیابی است که از جمله مهارت نمایند که این فرآیند همان
بنابراین نقشه مفهومی این مهارت را  .هاي اصلی تفکر انتقادي است
  . ]18[دهد بطور قابل توجهی افزایش می

از سوي دیگر وجود ارتباطات عرضی بین مفاهیم سطوح مختلف در 
شـود زیـرا بـا    نقشه مفهومی، در اثر تفکر خالق فراگیران ایجاد مـی 

-دهند که آیا مـی نقشه مفهومی به این سؤال پاسخ می ساخت یک

هاي موجود هاي دیگري عالوه بر این ارتباطتوان بین مفاهیم ارتباط
تفکر (ها با پاسخ به این سؤال به سطوح باالي شناختی خلق کرد؟ آن

  .]19[یابند دست می) انتقادي
اي بیمار هتوان براي ارایه مراقبتها میدر آموزش پرستاري از نقشه

هاي بالینی و محور و همه جانبه، آماده نمودن دانشجو براي فعالیت
. ]20[برقـراري ارتبـاط بــین دروس تئـوري و بــالین اسـتفاده کــرد     

همچنین با در نظر گرفتن مزایاي این روش مبنی بر این اینکه ایـن  
روش اضطراب دانشجویان را کم نموده، یادگیري باالتري ایجاد می 

دهـد  گیزش دانشـجویان را بـراي یـادگیري افـزایش مـی     نماید و ان
آموزش دانشجویان به نحو  شود از این روش دربنابراین پیشنهاد می

  .]21، 10[ شودتر استفاده کاربردي
  

  گیرينتیجه
 هـاي از رسـالت  یکی عنوان به باال سطح تفکر هايمهارت پرورش

 تفکرات ینا توسعه به کهرویکردهایی  بکارگیري عالی، آموزش مهم

با توجه به نتایج مطالعه حاضـر روش  . سازدضروري می، انجامندمی
نقشه مفهومی یـک روش مـؤثر آموزشـی بـراي آمـوزش و ارتقـاي       

هاي تفکر انتقـادي اسـت و همچنـین یـک راه عـالی بـراي       مهارت
زیرا که نقشه مفهـومی   ،هاي تفکر انتقادي نیز استارزشیابی مهارت

 توجـه بـه   بـا . نمایـد منعکس می فراگیران صویري از فرآیند تفکرت

بررسـی   بـراي  زمینـه،  در این گرفته صورت تحقیقات بودن محدود
هـاي  آینده بهتر است تهیـه نقشـه   مطالعات رویکرد، در این تروسیع

ــروه  ــط دانشــجویان در گ هــاي کوچــک و براســاس مفهــومی توس
 ریزانامهبرن و مدرسین از. شود باشدها داده میسنایورهایی که به آن

انتقـادي   تفکـر  مهارت بهبود براي آموزشی شیوه این از انتظار داریم
  .نمایند استفاده

  
  تشکر و قدردانی
اسـت کـه   بخشی از نتایج طرح پژوهشی مصوب  این مقاله محصول

ازکلیه . انجام شده است) عج(دانشکده پرستاري بقیه اهللا  همکاريبا 
 .شودري میدانشجویان پرستاري شرکت کننده سپاسگزا
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