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  41)   /   1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

ر يادگيري بمقايسه تأثير آموزش بر مبناي نقشه مفهومي با روش تلفيقي 
  درس فرايند پرستاري دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  
  زاده آذر، فرحناز عبداهللا اقدم، اسكندر فتحي رضا محجل علي، ٭آزاد رحماني

  
  

  چكيده
دار   بيماران و ايجاد طرح مراقبتي مناسب، نيازمند يـادگيري عميـق و معنـي             دانشجويان پرستاري براي تجزيه و تحليل مشكالت       :مقدمه

. ند، استفاده شوددارهاي آموزشي كه توانايي ايجاد اين سطح از يادگيري را  هستند، بنابراين، بهتر است در آموزش اين دانشجويان از روش         
يند پرستاري دانشجويان پرسـتاري  اوش تلفيقي در يادگيري درس فراين مطالعه با هدف مقايسه تأثير آموزش بر مبناي نقشه مفهومي با ر     

  .انجام گرفت
 آسانگيري   دانشجوي ترم دوم پرستاري با روش نمونه45در يك مطالعه نيمه تجربي با طرح دو گروهي قبل و بعد از آموزش،  :ها روش

هاي شاهد و تجربـي بـه    آزمون، دانشجويان گروه   اي پيش پس از اجر  . انتخاب و به روش تصادفي به دو گروه شاهد و تجربي تقسيم شدند            
 جلسه و در طول دو ماه به ترتيب تحت آموزش با روش آموزش تلفيقي و روش نقشه مفهومي قرار گرفتند و سپس پـس آزمـون           دهمدت  

هـاي دانـش و يـادگيري         ها از يك آزمون پيشرفت تحصيلي متشكل از دو قسمت استفاده گرديد كه حيطـه                آوري داده   براي جمع . اجرا شد 
 و  SPSSافـزار     نتايج با استفاده از نرم    . داد  دار يا حيطه شناختي دانشجويان را در زمينه درس فرايند پرستاري مورد ارزشيابي قرار مي                معني

 .هاي زوج و مستقل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت  با نمونهtهاي مجذور كاي و  با آزمون
قبـل و بعـد از     هـا      ولي اين اخـتالف ميـانگين      .اند  دار دانشجويان مؤثر بوده     دانش و يادگيري معني    وزشي در ارتقاي  هر دو روش آم    :نتايج

  .داشتدار  معنياختالف دار از نظر آماري  تنها در بعد يادگيري معنيآموزش دو گروه 
گردد در مواردي كه نياز به يـادگيري عميـق و             يه مي دار دانشجويان، توص    با توجه به تأثير نقشه مفهومي در يادگيري معني         :گيري  نتيجه

  .سطح باال از مطالب درسي وجود دارد از اين روش آموزشي استفاده گردد
  

، دانـش، دانـشجو،   دار  يـادگيري معنـي   فراينـد پرسـتاري،     نقشه مفهومي، روش تلفيقـي،      هاي آموزشي،     روش :يكليدهاي    واژه
  .پرستاري

  .49 تا 41 ):1(7؛ 1386 ستانبهار و تاب/ كي مجله ايراني آموزش در علوم پزش
  
  
   

                                                 
 جراحي، -، گروه داخلي)مربي عضو هيأت علمي( آزاد رحماني .آدرس مكاتبه ٭

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، خيابان شريعتي جنوبي، 
 E-mail: azadrahmanims@yahoo.com.   تبريز
امايي دانشگاه  جراحي دانشكده پرستاري و م-رضا محجل اقدم، مربي گروه داخلي علي

آذر،  ، دكتر اسكندر فتحي)mohajjela@tbzmed.ac.ir(علوم پزشكي تبريز 
و ) e_fathiazar@tabriz.ac.ir(استاد، مدير تحقيقات و فناوري دانشگاه تبريز 

 جراحي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم - گروه داخليزاده، مربي فرحناز عبداهللا
  ).f_abdollahzadeh@hotmail.com(پزشكي تبريز 

 اصالح شده و 29/8/85 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 19/4/85اين مقاله در تاريخ 
 . پذيرش گرديده است20/1/86در تاريخ 

  مقدمه
هاي انجام يافتـه، موانـع اصـلي بـراي ارتقـاي        پژوهش

سطح آموزش پرستاري در كشورهاي در حال توسعه را         
هـاي آموزشـي      كمبود اساتيد پرسـتاري، نداشـتن برنامـه       

هـاي نـوين آموزشـي ذكـر          مدون و عدم استفاده از روش     
هاي انجام شده در ايـران نيـز نـشان           پژوهش). 1(اند  كرده
هاي غير     درصد مربيان پرستاري از روش     72دهند كه     مي

و اين در حالي است كـه       ) 2(كنند    فعال تدريس استفاده مي   
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   و همكارانآزاد رحماني تأثير آموزش نقشه مفهومي با روش تلفيقيمقايسه 
 

 )1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   42

هـاي     درصد از دانشجويان پرستاري استفاده از روش       92
هاي سنتي و غير فعـال        فعال و نوين آموزشي را به روش      

سبت به استفاده از آنها نشان ترجيح داده و تمايل زيادي ن
  ).3(دهند مي

هاي بوجود آمده در علوم تربيتي در آموزش          پيشرفت
امـروزه،  . پرستاري نيـز تحـوالتي را ايجـاد نمـوده اسـت           

اند كه استفاده  پردازان آموزشي به اين نتيجه رسيده نظريه
ــادگيري معنــي  از روش ــده ي دار،  هــاي آموزشــي ارتقادهن

اگيران ايجـاد نمـوده و عـالوه بـر       يادگيري بيشتري در فر   
هاي تفكر انتقادي و تفكر خالق را نيز در آنـان             آن، مهارت 

تغييرات ايجاد شده ايـن اميـدواري را در         ). 4(دهد  ارتقا مي 
مربيان پرستاري ايجاد نموده است كه به عوض يادگيري         

دار و عميقـي در فراگيـران خـود           سطحي، يـادگيري معنـي    
اهبردهاي آموزشي نـوين كـه نقـش    يكي از ر. ايجاد نمايند 

 Concept(مهمي در اين زمينه دارد، روش نقشه مفهومي 

Mapping (باشد مي)5.(  
چهارچوب نظري روش آموزشي نقشه مفهومي بر پايـه         

) David Ausubel (نظريـه جـذب يـادگيري ديويـد آزوبـل     
تواننـد بـا     آزوبل معتقد است كه يادگيرندگان نمـي      . قرار دارد 

يادگيري پراكنده يك يادگيري واقعـي داشـته        حفظ مطالب و    
 ارتباط دادن و ، دهي كردن باشند، بلكه بايد از طريق سازمان

اضــافه كــردن مــنظم مطالــب بــه ســاخت شــناختي قبلــي، 
  ).6(دار را در خود ارتقا دهند يادگيري معني

دار را بـه عنـوان يـك يـادگيري            آزوبل يادگيري معنـي   
يــادگيري . دانــد ســطح بــاال و غايــت هــدف آمــوزش مــي 

گردد كه فراگير به صورت كامالً        دار زماني ايجاد مي     معني
هاي جديد را به مطـالبي كـه قـبالً در ذهـنش               فعال آموخته 

در ايـن نـوع يـادگيري، بـه دليـل      . وجود دارد ارتباط دهـد  
هاي قبلي و جديد وجـود        اينكه ارتباطي منطقي بين آموخته    

پيدا الب ياد گرفته    تري از مط    دارد، يادگيرنده درك مناسب   
هاي بعدي آمادگي بيشتري خواهد        و براي يادگيري   كند  مي

  ).8و7(داشت
براساس نظريه يادگيري آزوبل روش آموزشي نقـشه        

نقشه مفهومي يك وسـيله دو      ). 9(شده است مفهومي ابداع   

ــاهيم در     ــته از مف ــك دس ــه ي ــراي ارائ ــماتيك ب ــدي ش بع
نقـشه مفهـومي    در واقع،   . باشد  ها مي   چهارچوبي از گزاره  

ارائه گرافيكي طريقه ارتباط يك مفهوم بـا مفهـوم ديگـر و             
همچنين، ارتباط آنها با ديگر مفاهيم مرتبط با يك موضوع          

توانند براي توضـيح درك خـود    دانشجويان مي . خاص است 
  ).10(از يك مفهوم، در مورد آن نقشه مفهومي رسم نمايند

 و بـا     فراگيـر شخـصاً    ،در فرايند ساخت نقشه مفهومي    
مفــاهيم آشــناي خــود مطالــب را بــه صــورت يــك طــرح  

كند و بنـابراين،      اش اضافه مي    گرافيكي به ساخت شناختي   
نقشه مفهومي بـه صـورت بـالقوه داراي توانـايي ارتقـاي             

باشد و تحقيقـات انجـام گرفتـه نيـز            دار مي   يادگيري معني 
  ).11(اند مؤيد اين مساله بوده

نقـشه  .  سـاده اسـت    فرايند ساخت نقشه مفهـومي نـسبتاً      
مفهومي از مفاهيم مرتبط با يك موضوع و جمالت ارتبـاطي           

 هرمـي مرتـب   مفاهيم به شكل  . ها تشكيل شده است     يا گزاره 
شده و ارتباط آنها از باال به پايين و يـا از پهلـو بـه پهلـو                  

نقشه مفهومي از زمان ابداع تا بـه حـال   . شود مشخص مي 
زشـكي، آمـوزش    هايي چـون پ     به صورت مؤثري در نظام    

علوم و روانشناسي پرورشي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه      
اند كه اين روش در ارتقاي        است و تحقيقات هم نشان داده     

  ).11(باشد دار فراگيران مؤثر مي يادگيري معني
مقاالت زيـادي در متـون پرسـتاري وجـود دارنـد كـه           
استفاده از اين روش را براي آموزش نظـري دانـشجويان    

 ،)13تـا 11(، آموزش و ارزشيابي تفكر انتقادي     )10(پرستاري
ــرح  ــوزش طـ ــه     آمـ ــي بـ ــرح مراقبتـ ــت طـ ــزي و ثبـ ريـ

ــشجويان ــاليني  ) 15و14(دان ــوزش ب ــراي آم ــين ب و همچن
انـد، امـا اكثـر        توصيه نموده ) 16و4(دانشجويان پرستاري 

هاي تحقيقاتي    اين مقاالت صرفاً توصيفي هستند و از طرح       
  .باشند قوي برخوردار نمي

هاي انجام شـده در        ذكر است كه اكثر پژوهش     الزم به 
هاي آموزشي، اثـرات نقـشه مفهـومي بـر روي             ديگر نظام 

ــي     ــي بررسـ ــورت كلـ ــه صـ ــناختي را بـ ــادگيري شـ يـ
ي هـا   لاين ديدگاه كلي بر اسـاس مـد       ). 18و8،17(اند  نموده

) مانند مدل سـتوني و يـا نردبـاني    (قبلي يادگيري شناختي    
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 مي با روش تلفيقيتأثير آموزش نقشه مفهومقايسه   و همكارانآزاد رحماني
 

  43)   /   1(7؛ 1386 بهار و تابستان/ آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

ن بايد براي رسيدن بـه      بوده كه بر اساس آنها يادگيرندگا     
هاي سطح بـاال، مراحـل يـادگيري شـناختي را از              يادگيري

  .دانش به ارزشيابي مرحله به مرحله طي نمايند
ين تـر   مهم» ادراك«اند كه     اما مطالعات جديد نشان داده    

باشد و در واقـع نقطـه ورود          قسمت يادگيري شناختي مي   
بـا نائـل    دار و سطح باال است، زيـرا كـه            به يادگيري معني  

تواند بطـور مـستقيم بـه ديگـر           شدن به ادراك، فراگير مي    
مراحل باالتر يادگيري شـناختي وارد شـود و لزومـي بـه             

بـر  . طي مرحله به مرحله مراحل يادگيري شـناختي نـدارد         
ــيچ و 1998ايــن اســاس بــود كــه در ســال    مــيالدي اورل

بندي   را براي طبقه  ) 1تصوير  (همكاران مدلي مشابه بوهر     
  . شناختي پيشنهاد نمونداهداف

همان گونه كه از تصوير مشخص اسـت در ايـن مـدل             
ين مرحله، كه عالوه بر اينكه دانـش       تر  مهمادراك به عنوان    

سازد بطور مستقيم با سـاير        را به ساير مراحل مرتبط مي     
مراحل نيز ارتباط دارد، در نظر گرفته شده است، اورلـيچ           

 »دار   به يادگيري معنـي    دروازه ورود «نيز ادراك را به عنوان      
  ).7(در نظر گرفته است

 اين مـدل تـصميم گـرفتيم     ه منظور بررسي اثربخشي   ب
دار    يادگيري معني  ءين جز تر  مهمكه ادراك را نقطه آغاز و       

 و يادگيري شناختي دانـشجويان پرسـتاري        فتهدر نظر گر  
تر از ادراك  از درس فرايند پرستاري را در دو سطح پايين  

) ادراك و كـاربرد   (دار     و يـادگيري معنـي     )دانش و آگاهي  (
  .مورد بررسي قرار دهيم

هدف ايـن پـژوهش مقايـسه تـأثير آمـوزش بـه روش              
 نقشه مفهومي و روش تلفيقي آموزش بر يادگيري شـناختي         

بـه  . دانشجويان پرستاري در درس فرايند پرستاري است      
هاي نوين آموزشـي،      اين روش متمايز  منظور بررسي اثرات    

ها را بر روي سطوح مختلـف          تا تأثير اين روش    بر آن شديم  
 و يـادگيري    ، آگـاهي  ح دانـش و   ويادگيري شناختي در سـط    

دار نيز مورد بررسي قرار دهيم تا مشخص گردد كه            معني
دو . ها در كدام سطح يادگيري بيشتر است        تأثير اين روش  

فرضيه پژوهش عبارت بودند از اين كه آموزش بـه روش           
دانش و همچنين، بر روي يادگيري      نقشه مفهومي بر روي     

دار دانشجويان پرستاري در زمينه فرايند پرسـتاري          معني
  .باشد 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 مــستقل(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(
 دانـشجويان 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 پرسـتاري را انتخـاب 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 نداشتندكدام 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 تقـسيم 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( دانـشجو    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 

پيـشرفت تحـصيلي 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
قـسمت اول   . آزمون اوليه از دو قـسمت تـشكيل 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 دانـشجويان مـورد            . نمود  مي
ــابراين،    ــد، بن ــرم دوم كارشناســي بودن ــشجويان ت ــه دان مطالع
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دار، در سطوح ادراك و كـاربرد و          ادگيري معني سؤاالت سطح ي  
  ).7(بندي بلوم طرح گرديدند بر اساس طبقه

  
 
 

 دانش و آگاهي
 
  

  دركي
  
  

     تجزيه و تحليل   كاربردي      
  
  

        تركيبي      ارزيابي     
 
 
 
 

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

  ).با كسب اجازهو آزاد  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 دانـشجويان     20سپس، به منظور تعيين پايايي، ابزار روي        

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

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

در نهايـت، آزمـون نهـايي پـس از          .  بود 78/0دار    يادگيري معني 
 ســؤال در 30 ســؤال 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 نقـشه       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 ــورد در محت  م

 و سـپس، بـر اسـاس طـرح درسـي يكـسان،              رائـه فيزيولوژي ا 
 10شــاهد و تجربــي بــه مــدت آمــوزش دانــشجويان 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 اعـضاي 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 ــسه آموزش ــر جل 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  ميهاي 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 جلـسه 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 نقـشه            

در هـر جلـسه     . مفهومي از كل مطالب ارائـه شـده آمـاده نمايـد           
ــد مــورد از نقــشه  ــز چن هــاي دانــشجويان مــورد  آموزشــي ني

در نهايــت، جلــسه آخــر . گرفــت ارزشــيابي گروهــي قــرار مــي
دون در اين جلـسه، 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     
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 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 گرديدt و مورد بررسي از آزمون مجذور كاي

  
  نتايج

 دو گـروه شـاهد   دانشجوي پرستاري در 45مجموعاً 

)21n= (   و تجربي)24n= (    در اين پژوهش شركت نمودند .
 درصد از اين دانشجويان دختر      7/66از نظر توزيع جنس     

  درصد از دانشجويان شـبانه   2/52 درصد آنها پسر و      3/33و  
ميـانگين سـني گـروه      .  درصد آنها روزانـه بودنـد      4/44و  

 سال و ميـانگين سـني گـروه تجربـي           54/22±45/3شاهد  
 و  76/16±53/3 سال و معدل ديپلم گروه شاهد        12/3±15/23

  . سال بود21/16±42/4معدل ديپلم گروه تجربي 
 1/15±79/3همچنين، معدل ترم اول تحصيلي گروه شاهد        

 24/15±63/2و معــدل تــرم اول تحــصيلي گــروه تجربــي 
مـستقل   tو  هـاي آمـاري مجـذور كـاي           آزمـون . سال بود 

، )شبانه و روزانـه   (ع دوره   داري بين جنس، نو     تفاوت معني 
  .معدل ترم اول و معدل ديپلم و سن دو گروه نشان نداد

هـا، بـين      نتايج مطالعه بيانگر آن بود كه در داخل گروه        
آزمون هـر گـروه در دو آزمـون     آزمون و پس  نمرات پيش 

جـدول  (دار بوده است      دار تفاوت معني    دانش و يادگيري معني   
 روش آموزشـي در ارتقـاي       اين امر نشان داد كـه هـر دو        ). 1

  .دار دانشجويان مؤثر بوده است دانش و يادگيري معني
آزمـون دانـش       نمـرات پـس    ها نشان داد كه     ساير يافته 

 آزمـون   ولـي گروه تجربي بيشتر از گـروه شـاهد اسـت،           
نشان در سطح دانش داري را   مستقل تفاوت معنيtآماري 

وه دار گـر    آزمـون يـادگيري معنـي        ولـي نمـرات پـس      ،نداد
ــي ــود   تجربــي بطــور معن ــشتر از گــروه شــاهد ب داري بي

)03/0P=   18/2 وt= .(       بررسي اختالف ميانگين قبل و بعـد
هاي دانش    از آموزش دو گروه شاهد و تجربي در آزمون        

دار نيـز نـشان داد كـه اخـتالف ميـانگين              و يادگيري معني  
دار در    آزمون دانـش و يـادگيري معنـي         آزمون و پس    پيش

شتر از گروه شاهد بود ولي ايـن اخـتالف          گروه تجربي بي  
دار، از نظـر آمـاري        ها تنها در بعد يادگيري معنـي        ميانگين
  ).2جدول (دار بود  معني

رغم اينكه دو روش      دهنده اين است كه علي      اين امر نشان  
اند   دار فراگيران مؤثر بوده     در ارتقاي دانش و يادگيري معني     

دار نـسبت     ري معني اما روش نقشه مفهومي در ارتقاي يادگي      
  . بوده استيبه روش تلفيقي آموزش 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 df P  آزمون پس  آزمون پيش   t Df P  آزمون پس  آزمون شپي

  001/0  20  -15/11  23/23±40/3  90/14±81/2    001/0  23  -13/13  50/24±25/3  21/15±12/2  دانش
يادگيري 

  دار معني
00/3±28/13  65/2±12/23  74/16-  23  001/0    49/2±67/13  42/3±14/21  48/13-  20  001/0  

  
   تجربي و شاهددار 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
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  بحث
ن داد كه روش نقـشه مفهـومي نيـز          نتايج پژوهش نشا  

 همانند روش تلفيقي آموزش باعث ارتقاي يادگيري شناختي       
. دانشجويان پرستاري در واحد فرايند پرستاري شده اسـت        

 همـسو  هاي كسب شده در ديگـر مطالعـات   اين نتايج با يافته  
 در اين پژوهش اين     قابل توجه اي    نكته). 18و8،17(باشد  مي
بندي اهـداف      نظريات جديد در طبقه     كه بر اساس يكي از     بود

 دانـش و    شناختي، سطوح شـناختي يـادگيري بـه دو حيطـه          
ــي   ــادگيري معن ــاهي و ي ــاالتر(دار  آگ ــسيم ) ادراك و ب تق

گرديده تا مشخص شود كه روش نقشه مفهـومي و روش           
  .تلفيقي آموزش چه تأثيراتي بر روي اين دو حيطه دارند

وش نقـشه   نتايج به دست آمده مؤيـد ايـن اسـت كـه ر            
انـد كـه      مفهومي و روش تلفيقي آمـوزش هـر دو توانـسته          

يادگيري شناختي فراگيران را در دو حيطه دانش و آگاهي          
دار ارتقا دهند، امـا روش نقـشه مفهـومي          و يادگيري معني  

دار فراگيـران     بيش از روش تلفيقي بر روي يادگيري معني       
يـت  رسد كه دليل ايـن تفـاوت در ماه         به نظر مي  . مؤثر بود 

براي رسم نقشه مفهومي    . رسم نقشه مفهومي نهفته باشد    
خواهـد بـراي      فراگير بايد ابتدا در مورد موضوعي كه مـي        

آن نقشه رسم نمايد اطالعات الزم را كسب كند و سـپس،             
با استفاده از اطالعات كسب شده، يك نقشه مفهومي رسم          

هاي مفهومي نيز معموالً هرمي و از بـاال           شكل نقشه . نمايد
باشد و اين شكل شـباهت زيـادي بـه سـاخت              ه پايين مي  ب

از (شناختي انسان دارد كه در آن مفاهيم از باال به پـايين             
در زيـر هـم قـرار       ) سطح انتزاع باال به سطح انتزاع پـايين       

  .گيرند مي
از طرف ديگر، در رسم نقشه مفهومي، فراگير اطالعات 

د كسب شده را در چهارچوب مفاهيم مدنظر و آشناي خو         
ريـزد و ايـن دو    دهد و در قالب نقشه مفهومي مـي  قرار مي 

شوند كه فراگير به راحتي اطالعـات جديـد           عامل باعث مي  
بندي و در زير هم قـرار دهـد كـه احتمـال ارتبـاط                 را طبقه 

يابد و در كـل،       مفاهيم جديد با مفاهيم قبلي نيز افزايش مي       
  .شود درك فراگير از ارتباطات ايجاد شده بيشتر مي

از سوي ديگر، در روش تلفيقي آموزش كه تركيبـي از           
 سخنراني، پرسش و پاسخ و بحث گروهي و با تأكيد بيـشتر           

بر سخنراني است، بيشتر يـك جريـان اطالعـات از سـوي        
مــدرس بــه فراگيــران وجــود دارد و مــدرس بــا كلمــات و 

كنـد كـه      مفاهيم موجود در ساخت شناختي خود سعي مي       
 شكل دهد و بنابراين، در ايـن        ساخت شناختي فراگيران را   

حالت، احتمـال عـدم همـاهنگي بـين ايـن مفـاهيم جديـد و                
مفاهيم قبلي موجود در سـاخت شـناختي فراگيـران زيـاد            
خواهد بود و ممكن است كه در ساخت شناختي فراگيـران     

نتـايج  . روابطي برقرار گردد كه از درك آنها ناتوان باشند        
ايـن قـضيه هماهنـگ      به دست آمده در اين پژوهش نيز با         

ــا روش نقــشه   اســت زيــرا دانــشجويان آمــوزش ديــده ب
با ) ادراك و باالتر  (دار    مفهومي تنها در بعد يادگيري معني     

  .دانشجويان آموزش ديده با روش تلفيقي تفاوت داشتند
دار يكي از اهداف اصلي       امروزه، ارتقاي يادگيري معني   

 خـالق،   آموزشي است و آن را عاملي مهم در ارتقاي تفكر         
تفكـــر انتقـــادي و توانـــايي حـــل مـــسأله در فراگيـــران  

شوند كه كارشناسـان      اين مسائل باعث مي   ). 8و5(دانند  مي
هــاي آموزشــي  دار، روش بــراي ارتقــاي يــادگيري معنــي

. مختلفي، از جمله روش نقشه مفهومي را پيـشنهاد نماينـد          
دار   بنابراين، با توجه به اهميت بااليي كـه يـادگيري معنـي           

ادگيري حرفه پرستاري دارد، الزم است كه از چنـين          در ي 
  .هايي در آموزش پرستاري استفاده گردد روش

الزم به ذكر است يكي از معـايبي كـه در متـون بـراي               
شود و ما نيز در طول انجـام          روش نقشه مفهومي ذكر مي    

گيـر بـودن      پژوهش خود با آن روبرو شديم، مسأله وقـت        
براين، با توجه به اهميـت      بنا). 15(روش نقشه مفهومي بود   

استفاده از روش نقشه مفهومي در آمـوزش پرسـتاري از           
گيـر بـودن ايـن روش از طـرف ديگـر،              يك طرف، و وقـت    

گردد كه در تدريس دروسي كـه بـراي حرفـه             پيشنهاد مي 
پرستاري پايه و اساسي هستند و كـسب يـادگيري سـطح            
باال در آموزش آنهـا مـد نظـر اسـت، از ايـن روش نـوين                 

  .وزشي استفاده گرددآم
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متأسفانه، علي رغم اينكـه حـدود يـك دهـه از معرفـي              
روش نقشه مفهومي به عنوان روشي مناسب در آمـوزش          

گذرد، در اغلب مقاالت موجـود در مـورد نقـشه             پرستاري مي 
مفهومي تنها از نظرات دانشجويان به عنوان شاخص ارزيـابي   

ويان استفاده استفاده گرديده است كه در تمامي موارد، دانشج      
نتـايج  ). 15تـا 14و10،6تا4(اند  دانستهاز اين روش را مناسب  

هاي آموزشـي     يك مطالعه تجربي در ايران كه تأثير روش       
سنتي و نقشه مفهومي بـر روي يـادگيري شـناختي درس            

نمـود، نـشان داد       هاي قلب و عروق را بررسي مـي         بيماري
كـه روش نقــشه مفهــومي بـيش از روش ســنتي آمــوزش   

ري شـــناختي دانـــشجويان پرســـتاري از مبحـــث يـــادگي
  ).19(دهد  هاي قلبي و عروقي را ارتقا مي بيماري

ــر     ــد ديگ ــز مانن ــژوهش ني ــن پ ــه اي ــرد ك ــر ك ــد ذك باي
 هـايي   اي علوم رفتاري داراي محـدوديت      هاي مداخله   پژوهش

ين آنهـا، اسـتفاده از گـروه خـاص بـا            تـر   مهمباشد كه     مي
ين دانــشجويان نمونــه محــدود امكــان تبــادل اطالعــات بــ

البتـه در ايـن مـورد نيـز         . هاي شاهد و تجربـي بـود        گروه
هـا از دو دانـشكده انتخـاب شـوند امـا          سعي شد كه نمونه   

موفق به پيدا كردن دانشكده همـسطح كـه همزمـان واحـد             
بـه عـالوه، در ايـن       . فرايند پرستاري داشته باشند، نشديم    

يـك  مطالعه، براي بررسي يادگيري شناختي فراگيـران از         
آزمون پيشرفت تحصيلي استفاده شـد و اسـتفاده از ايـن            

آزمـون قبلـي      آزمون و پـس     آزمون براي سنجش در پيش    
  .تواند نتايج را تحت تأثير قرار دهد مي

هاي ذكر شـده و نتـايج         بنابراين، با توجه به محدوديت    
گـردد كـه پژوهـشي ديگـر بـا          به دست آمده، پيشنهاد مـي     

ه بـاالتر و اسـتفاده از دو        همين عنوان ولي با حجـم نمونـ       
آزمـون    آزمـون و پـس      آزمون همسان براي سنجش پـيش     

بــه عــالوه، بهتــر اســت در صــورت امكــان . انجــام پــذيرد
هــاي شــاهد و تجربــي ايــن پــژوهش از دو محــيط  نمونــه

هـا    متفاوت انتخاب شود تا تأثير ناشي از همجواري گروه        
مـروزه  همچنين، با توجه به تأكيداتي كه ا      . به حداقل برسد  

شـود، بهتـر اسـت پژوهـشي بـراي            بر آموزش باليني مـي    

ــاليني   ــادگيري ب ــأثير روش نقــشه مفهــومي در ي ــين ت تعي
  .دانشجويان پرستاري انجام گيرد

نماينــد كــه بــه دليــل  در پايــان پژوهــشگران توصــيه مــي
هاي مفهـومي     يادگيري ساده روش ساخت و ارزشيابي نقشه      

روش بر يادگيري سـطح  و همچنين، به علت تأثيرات مثبت اين    
دار دانشجويان، از اين روش در آمـوزش مفـاهيم            باال و معني  

پايــه بــه دانــشجويان پرســتاري و ديگــر دانــشجويان علــوم  
توانـد بـر روي يـادگيري         اين امـر مـي    . پزشكي استفاده گردد  

شناختي، تفكر انتقادي و تفكر خالق دانشجويان مؤثر باشد و          
ها از اين روش به عنـوان          سال تواند  عالوه بر آن، دانشجو مي    

  .يك روش مطالعه شخصي نيز استفاده نمايد
 

  گيري نتيجه
تواند   روش نقشه مفهومي همانند روش تلفيقي آموزش مي       

ــد    ــشجويان پرســتاري از درس فراين ــادگيري شــناختي دان ي
در مقايسه دو روش آموزشـي، روش       . پرستاري را ارتقا دهد   

دار را بـه نحـو بهتـري          ينقشه مفهومي توانسته يادگيري معنـ     
بنابراين، ايـن فـرض كـه       . نسبت به روش تلفيقي بهبود بخشد     

دار از درس فراينـد       نقشه مفهومي در ارتقـاي يـادگيري معنـي        
پرستاري در دانشجويان پرسـتاري مـؤثرتر از روش تلفيقـي           

گيرد كـه بكـارگيري ايـن         آموزش است، مورد حمايت قرار مي     
ــه   ــه ب ــاهيم پاي دانــشجويان پرســتاري روش در آمــوزش مف

هرچند كه با توجه به كم بودن متون در ايـن           . شود  توصيه مي 
  .رسد هاي بيشتر ضروري به نظر مي زمينه انجام پژوهش

  
  قدرداني

ــر خــود الزم مــي  ــا از دانــشجويان محققــين ب ــد ت دانن
ــايي  1383پرســتاري ورودي  ــشكده پرســتاري و مام  دان

رياســت تبريــز كــه در ايــن پــژوهش شــركت نمودنــد، از 
محترم دانشكده پرسـتاري و مامـايي تبريـز، آقـاي دكتـر             

شكده نــزاده و معاونــت محتــرم آموزشــي دا  وحيــد زمــان
سركار خانم مژگان لطفي كه كمك فراواني در انجـام ايـن            

  .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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