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مروری بر آموزش به روش نقشهکشی مفهومی و مهارتهای تفکر انتقادی درآموزش پرستاری
محسن ادیب حاج باقری*:عضو هیأت علمی ،مرکز تحقیقات پرستاري تروما ،دانشکدهي پرستاري مامایی ،دانشگاه
علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
حمیدرضا صادقی گندمانی:دانشجوي دکتراي پرستاري ،گروه داخلی جراحی ،دانشکدهي پرستاري ،دانشگاه علوم
پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران

چكیده:صاحبنظران معتقدند روشهاي تدریس اثربخش نظیر نقشهکشی مفهومی میتواند به توسعهي مهاارتهااي تفکار
انتقادي دانشجویان پرستاري کمک کند .لذا مطالعه ي حاضر با هدف مروري بر مطالعات انجام شده در زمینهي تأثیر آموزش
نقشهکشی مفهومی بر مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري در ایران و جهان انجام شد .یک مطالعهي مروري بر 13
مقالهي تحقیقی ،مروري و متاآنالیز منتشر شده از سالهاي  1998تا  2015میالدي که تأثیر آموزش به شیوهي نقشهکشی
مفهومی بر تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري را بررسی کرده بودند ،انجام شد .جستجوي مقااتت فارسای و انگلیسای داراي
متن کامل قابل دسترسی در پایگاههاي , Google Scholar, PubMed, Science Direct and Ovidبا اساتفاده از
کلیادواهههااي  Concept mapping, Critical thinking skills, Nursing student, Nursing Educationدر
عنوان و یا چکیده ،انجام شد .در نهایت 11 ،مطالعهي نیمه تجربی و  2مطالعه تجربی مرور شد .معیار ارزیابی در اکثر مقاتت،
پرسشنامهي مهارتهاي تفکر انتقادي کالیفرنیا بود .اکثر مطالعات گزارش کردهاندکه آموزش باه روش نقشاهکشای مفهاومی
موجب تقویت مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري میشود .یافتههاي این مطالعه نشان داد ،مطالعات در ارتباط باا
نقشه کشی مفهومی هنوز در ابتداي راه است .لذا تأثیر مثبت آموزش به شیوهي نقشهکشای مفهاومی بار مهاارتهااي تفکار
انتقادي دانشجویان پرستاري هنوز موضوعی قابل بحث است و نیازمند انجام مطالعات مداخلهاي بیشتر ،باهصاورت واولی باا
تعداد نمونه بیشتر و با کیفیت باتتر است.
واژگان کلیدی :مرور سیستماتیک ،نقشه کشی مفهومی ،آموزش پرستاري ،مهارت هاي تفکر انتقادي

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،مرکز تحقیقات پرستاري تروما ،دانشکدهي پرستاري مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
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مقدمه
در محیط مراقبت سالمت عصر حاضر ،که باهوسایلهي
تغییاارات سااریخ مشااخ ماایشااود ،پرسااتاران حرفااهاي
نیازمند تجهیز به مهارتهاي تفکر انتقادي هساتند .تفکار
انتقادي ،مفهومی شامل مهاارتهااي شاناختی و عااوفی
است که اولینباار توساط انجمان فلسافی امریکاا مطار
گردید و در هزارهي جدیاد در جهات قضااوت صاحی در
شرایط بالینی در حال تغییر پیشرونده ،بهعناوان یکای از
ویژگیهاي حرفهاي در نظر گرفته شده است(چن.)2003 ،
تفکر انتقادي یک فرایند شناختی است که فرد در وی آن
با بررسی دتیل و تجزیه و تحلیل اوالعاات در دساتر و
نتیجهگیري از آنها به قضاوت و تصمیمگیري مایپاردازد.
(سرهنگی .)2014 ،از ورفی یکی از اجزاي اساسی آموزش
پرستاري در تربیت دانشجویان پرساتاري ،تفکار انتقاادي
است .این مهارت باهویاژه در محایط باالینی کاه نیازمناد
تصمیمگیري معقول ،قضااوت صاحی و برقاراري ارتبااط
مؤثر میباشد ،کامالً ضروري است و موجب مراقبت ایمان
و اثربخش مبتنی بر شواهد میشود(جونز .)2008 ،در این
زمینه ،تعیین راهبردهااي آموزشای کاه موجاب افازایش
تواناییهاي تفکر انتقادي در دانشجویان میشاود ،موضاو
مااورد عالقااه مدرسااان پرسااتاري و تمرکااز پااژوهشهاااي
پرستاري در دو دهاهي اخیار باوده اسات(ریدل.)2007 ،
روشهاي آموزش متعددي در مرور مطالعات پرستاري ،در
ارتبااااط باااا ارتقااااي تفکااار انتقاااادي از جملاااه بحاااث
گروهی(پالتزر ،)2000 ،مطالعاهي موردي(پوپال،)2011 ،
یادگیري مبتنای بار مساأله(جونز )2007 ،و نقشاهکشای
مفهومی(تی سنگ )2011 ،وجود دارد کاه در ایان میاان،
روش نقشهکشی مفهاومی از تاوان تأثیرگاذاري بیشاتري
برخوردار است .نقشهکشای مفهاومیف فرایناد ساازماندهی
تصویري مفاهیم کلیدي حول یک موضاو خاا و بیاان
مجاادد مجموعااهاي از معااانی مفهااومی در چااارچو
پیشفرضهاست که اولین بار توسط ناووا و همکاارانش
( )1998بر اسا نظریهي شبیهسازي آزوبال از یاادگیري
شناختی بنا نهاده شده است(نووا  .)1998 ،نقشهکشای
مفهومی همانند تفکر انتقادي یک عملکرد شاناختی ییار
خطی و یک اساتراتژي عاالی باراي ارتقااي عملکردهااي
شناختی سط بات نظیر تفکر انتقادي به واسطهي حرکات
از شااناخته شاادههااا بااه ساامت ناشااناختههاست(صااادقی
گندمانی .)2014 ،در ایان راساتا ،مطالعاات متعاددي باه
بررسی تأثیرنقشهکشی مفهومی در تقویات تفکار انتقاادي
دانشااجویان پرسااتاري پرداختااهانااد .مطالعااهي لاای و
همکارانش بر روي  95دانشجوي سال دوم پرستاري نشان
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داد که نقشههاي مفهومی به واساطهي ارتقااي یاادگیري
معنادار و ترکیب دادههاي پیچیده و ارتباط باین مفااهیم،
موجااب افاازایش معناااداري در نماارهي تفکاار انتقااادي
دانشااجویان شااده اساات( .)2012یافتااههاااي حاصاال از
مطالعهي رودا ( ،)1994دالی و همکاران( )1999نیز تأیید
کننده تأثیر مثبت و معنادار نقشهکشی مفهومی بر ارتقااي
مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري است .با این
وجود محققان دیگر از عدم تأثیر این روش در ارتقاي تفکر
انتقادي سخن میگویند و به گیجکننده ،زماانبار باودن و
دشواري این روش به عنوان نقاط ضاع آن اشااره دارناد
(رسااولزاده و همکاااران .)2015 ،بااه عنااوان مثااال نتااایج
مطالعهي ویلر و کولینز نشاان داد کاه علایریام افازایش
نمرهي کلی تفکر انتقادي بعد از نقشهکشی مفهومی بالینی
در دانشجویان گروه آزمون ،تفاوت معناداري بین دو گاروه
از نظر ارتقاي تفکر انتقادي مشاهده نشد و به نظر میرسد
که هر دو روش به یک اندازه مؤثرند( .)2003در واقخ ،پایه
و اسا تئوري در مورد اساتفاده از نقشاهي مفهاومی در
جهت تقویت تفکر انتقادي وجود دارد اما با توجه به وجود
مطالعات و آمارهاي متعدد و ضد و نقایض در ماورد تاأثیر
آموزش باه روش نقشاهکشای مفهاومی بار میازان تفکار
انتقادي دانشجویان پرستاري ،انجام یک مطالعه مروري که
نتیجهي روشن و یکدستی از آن به دست آید ضاروري باه
نظر میرسید ،لذا مرور حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش
نقشااهکشاای مفهااومی باار مهااارتهاااي تفکاار انتقااادي
دانشجویان پرستاري در ایران و جهان انجام شد.

مواد و روشها
با توجه به اینکه شرو آموزش به شیوهي نقشاهکشای
مفهومی از ساال1998شارو شاده باود ،تماامی مقااتت
کارآزمایی کنترل شده تصادفی و ییر تصاادفی ،مطالعاات
نیمهتجربی ،کیفی و توصیفی که از ابتداي ساال  1998تاا
جوتي سال  2015مایالدي در زمیناه آماوزش باه روش
نقشهکشی مفهومی بر تفکر انتقادي دانشجویان پرساتاري
منتشر شادهاناد ،در پایگااههااي اوالعااتی Magiran ,
GoogleScholar, PubMed, Science Direct
 and Ovidمورد جستجو قرار گرفتند .جستجوي مقاتت
با استفاده از کلیدواهههاي فارسای :نقشاهکشای مفهاومی،
تفکر انتقادي ،دانشجوي پرستاري ،مقالاه ماروري و کلیاد
واهههاي انگلیسی شامل:
"("Concept mapping") AND ("Thinking
OR "Critical thinking") AND ("Nurs*" OR
)""Nurs*education" OR "Critical thinking
AND ("Nurs* OR "Nurs* education" OR
)"Nurs* student" OR Pupil Nurse
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انجام شد .جستجو در پایگاه اوالعاتی پاپ مد با استفاده از
واهگان جستجوي ذیل انجام شد:
*
nurs education[mesh terms]-1
nurs* students[mesh terms] -2
pupil nurse[mesh terms]-3
nurs*-4
Concept mapping[mesh terms]-5
thinking[mesh terms]-6
1 or 2 or 3 or 4-7
5 and 6 and 7-8
limit 8 to yr="1998-2015"-9
همچنین منابخ ذکر شده در مطالعات پذیرفته شده باه
منظور یافتن مطالعات بیشتر مورد بررسی قارار گرفات تاا
مقاتتی که حاوي کلیدواهههاي فوق بوده و در جساتجوي
ما به دست نیامده بودند ،مشاخ شاود .در پایاان نیاز از
موتور جساتجوي  Google scholarباراي اومیناان از
جستجو استفاده شد .جهت اومینان ،جساتجوي مقااتت
در پایگاههاي فوق به صورت مساتقل توساط دو نویسانده
انجام و موارد اساتخرا شاده باا یکادیگر مقایساه شاد و
مقاتت تکراري حذف شد .در این مرحله ،تمام مقاتتی که
در عنوان یا چکیدهي آنها کلید واهههاي ذکر شده موجود
بود ،وارد لیست اولیاه شادند .پاس از مطالعاهي عناوان و
خالصهي  1541مقاله ،مقاتت ییار مارتبط رد و مقااتت
مرتبط احتمالی مشخ شد تا "متن کامل" آنها خواناده
شود و بر اسا معیارهاي ورود و رد ،مقاتت مناسب وارد
مطالعه شدند .معیارهاي ورود به مطالعه شاامل -1:نموناه
هاادف مااورد مطالعااه دانشااجویان پرسااتاري باشااند،
 -2استفاده از روش نقشهکشی مفهومی در گاروه آزماون،
 -3استفاده از روشی ییر از نقشهکشی مفهاومی در گاروه
کنترل و  -4ارزشیابی تفکر انتقادي بهعنوان پیاماد ماورد
مطالعه .معیارهاي خرو از مطالعاه نیاز شاامل-1 :نموناه
هدف مورد مطالعه به ییر از دانشجویان پرساتاري باشاند،
-2استفاده از سایر مداخالت به ییر از نقشهکشی مفهومی،
 -3مطالعاتی که تفکر انتقادي را بهعناوان پیاماد مطالعاه
مورد بررسی قرار نداده باشد و -4مطالعات تکراري بهدست
آمده از مرور همکار.

یافتهها
پس از حذف موارد تکراري 13 ،مطالعه بررسی شد و از
بین این مقاتت  4مقاله مربوط به نویساندگان ایرانای و 9
مقاله توسط محققان خارجی به چاپ رسیده بود 31 .مقاله
از پاپمد1234 ،مقاله ساینسدایرکت 196 ،مقاله از اوید
و  80مقاله از مگایران به دست آمد .شاکل  1روناد ورود

مطالعات براي پژوهش حاضر را نشان میدهد 11 .مطالعه
به روش نیمهتجربی و  2مطالعه به روش تجربی انجام شده
بود .معیار ارزیابی تفکر انتقادي در اکثر مقاتت ،پرسشنامه
مهارتهاي تفکر انتقاادي کالیفرنیاا باود .اکثار مطالعاات
گزارش کردند که آموزش باه روش نقشاهکشای مفهاومی
جهت ارتقاي تفکر انتقادي ماؤثر اسات و موجاب تقویات
مهارتهاي تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري میشاود8 .
مطالعااه بااه آمااوزش بااه روش نقشااهکش ای مفهااومی در
واحدهاي کارآموزي داخلی جراحی جهات تنظایم فرایناد
پرستاري پرداخته بودند .مقاتت بررسی شده در پیوست 1
خالصه شدهاند.
مقاالت چاپ شده تا تاریخ  1394/04/01در پایگاه های
Magiran ,Science Direct, pubmed, Ovid,
و مجالت ایرانی چاپ شده به صورت دستی

با استفاده از کلید واژهای Concept mapping+
Critical thinking +Nursing studentsتعداد مقاالتدر
پایگاه های زیرMagiran=80 :

,ScienceDirect=1234,pubmed=31, Ovid=196,
حذف 1499مورد با مطالعه
عنوانو خالصه مقاله و
مطالعاتتکراری
تعداد  42عنوان مقاله وارد مرورسیستماتیک شد
حذف 29مورد با مطالعه متن
کامل مقاله

تعداد مطالعه ای که وارد مرور شد ،برابر  13عنوان به
شرح ذیل:
مداخله تجربی= 2مورد
نیمه تجربی= 11مورد

شکل شماره  - 1روند ورود مطالعات برای پژوهش حاضر

لی و همکاارانش باه بررسای تاأثیر یاک برناماهي 15
هفتهاي آموزش به روش نقشهکشی مفهومی واحد داخلای
جراحی  2بر تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري ساال دوم
پرداختند .در این مطالعه ،در گروه آزمون ،عاالوه بار روش
سخنرانی از شیوهي نقشهکشی مفهومی نیز اساتفاده شاد.
دادههاي مطالعه در ابتداي تارم ،بالفاصاله قبال و بعاد از
دورهي مداخله جمخآوري شد .در ابتاداي تارم تحصایلی،
اختالف آماري معنااداري باین دو گاروه از نظار متوساط
نمارهي کال تفکاار انتقاادي و زیرمقیااا هااي آن وجااود
نداشت( .)p>0/055همچنین اخاتالف آمااري معنااداري
بالفاصااله قبااال از مداخلاااه بااین گاااروههاااا مشااااهده
نشد( .)p>0/05اما بالفاصله بعد از مداخله ،اختالف آماري
معناااداري بااین دو گااروه در زیاار مقیااا هاااي اسااتنتا
( 6.15±2.08در مقایسااااااااه بااااااااا  )4/98±2/37و
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قیا ( 10/20±1/80در مقایسه با  )9/15±2/15مشاهده
شد به ووري که این زیرمقیا ها در گاروه آزماون بااتتر
بود( .)p<0/05در سایر زیرمقیا ها و نمرهي کل پاس از
مداخلااه اخااتالف آماااري معناااداري مشاااهده نشااد(لی و
همکاران .)2012،تی سنگ و همکاارانش 120،دانشاجوي
پرستاري را وی یک ترم تحصیلی جهت تعیین اثربخشای
آموزش به روش نقشهکشی مفهومی مبتنی بر حل مساأله
در دانشجویان پرستاري تایوان مورد مطالعه قرار دادند .در
این مطالعه ،دانشجویانی که واحد درسی سمینار را انتخا
کرده بودند ،بهعنوان گروه آزمون ،محتواي مورد نظر را که
سناریوهاي بالینی در قالب نقشههاي مفهاومی مبتنای بار
حل مسأله بود را دریافت نمودند .دادههاي مطالعاه قبال و
بالفاصله بعد از دوره توسط ابازار تفکار انتقاادي چناگ و
همکارانش جمخآوري شد .یافتههاي این مطالعه نشان داد،
قبل از مداخلاهي تفکار انتقاادي گاروه کنتارل باهواور
معنا داري باتتر از گروه مداخله بود .اماا بالفاصاله پاس از
مداخله نمرهي تفکر انتقادي گروه نقشهي مفهومی مبتنی
باار حاال مسااأله بااهوااور معناااداري باااتتر از گااروه
کنتااارل( 47/31±8/09در مقایساااه باااا 41/46±7/61
 )p<0/0001،و  6ماه بعد ( 46/69±7/35در مقایساه باا
 )p=0/004 ،42/08±7/90بااود(تی ساانگ و همکاااران،
 .)2010آتاي و همکارانش نیز ،مطالعهاي تجربی با هادف
تعیین تأثیر تنظیم برناماهي مراقبتای بار اساا نقشاهي
مفهومی بر گرایش به تفکار انتقاادي  80نفار دانشاجویان
پرسااتاري سااال اول و دوم انجااام دادنااد .پااس از تقس ایم
تصادفی گروهها ،گروه آزمون پس از سه جلسهي  4ساعته
با نحوهي آماده کردن نقشهي مفهومی آشنا شدند .ساسس
گروه کنترل برنامه مراقبتای را وای یاک تارم باهصاورت
ستونی و گروه آزمون با فرمات نقشاهي مفهاومی تنظایم
کردند .دادههاي مطالعه قبل و بالفاصله بعد از مداخلاه باا
استفاده از پرسشنامهي مهارتهاي تفکر انتقاادي تکمیال
شد .قبل از مداخله ،اختالف آماري معناداري بین نمارهي
تفکاااار انتقااااادي گااااروه آزمااااون( )220/0±17/7و
کنترل( )221/00±19/0وجود نداشت( .)p>0/05اما بعاد
از مداخله ،اخاتالف آمااري معنااداري( .)p<0/05از نظار
نمرهي کل تفکر انتقادي و همهي زیرمقیا هاي آن بین
گااروه آزمااون( )247/0±16/4و کنتاارل()225/0±19/2
وجود داشتف بهواوري کاه نمارهي تفکار انتقاادي گاروه
آزمون باتتر از گروه کنترل بود(آتاي و همکاران .)2012،با
این وجود ،مانوال و همکارانش مطالعهاي نیماهتجربای بار
روي  152دانشجوي سال چهاارم دو دانشاکده پرساتاري
وی  12مااه انجاام داد .دانشاجویان گاروه آزماون جهات
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وراحی برناماهي مراقبتای از روش نقشاهکشای مفهاومی
استفاده کردناد .دادههااي ایان مطالعاه بالفاصاله بعاد از
مداخله توسط آزمون تفکر انتقادي مخت عملکرد بالینی
انجمن ملی پرستاري جمخآوري شد .یافتههاي این مطالعه
نشان داد ،که میانگین نمرهي تفکر انتقادي گاروه کنتارل
 95/35و گروه آزمون 92/12بود .به عبارت دیگر میاانگین
نمرهي تفکر انتقادي دانشاجویانی کاه برناماهي مراقبتای
سنتی را براي بیماران استفاده کردهاند باتتر از گروه نقشه
مفهومی بود و از نظر آماري نیز معنا دار باود(.)p=0/012
نمره زیرمقیا هاي تفکر انتقادي در  7بعد گروه کنتارل
بطاااور معناااا داري بااااتتر از گاااروه آزماااون باااودف
تحلیااااااا ال( ،)p=0/008ارزشااااااا ایابی(،)p=0/033
توضااااای ( ،)p=0/015برنامااااااه ریااااازي(،)p=0/02
اجاارا( ،)p=0/003مسااا ل قااانونی و اخااالق( )p=0/047و
بهبود کیفیت و سیستم مراقبت سالمت( .)p=0/042با این
وجود در سه بعد میانگین نمره گروه آزمون بطور معناداري
بااااتتر باااودف ارتقااااي ساااالمت( ،)p=0/000آماااوزش
مددجو( )p=0/000و ایمنی( .)p=0/017و سایر ابعاد باین
دو گروه اختالف آماري معناداري مشاهده نشاد()p=0/05
(مانوال و همکاران .)2011،همچنین سیناترا -ویلهلام 44
دانشجوي سال دوم پرستاري را در مطالعهاي نیمه تجربای
جهت مقایسهي تاأثیر نقشاهکشای مفهاومی باا برناماهي
مراقبت سنتی بر مهارتهاي تفکر انتقاادي ماورد مطالعاه
قرار داد .در این مطالعه ،دانشجویان گاروه کنتارل پاس از
حضور در راندهاي بالینی فرایند مراقبتی هار بیماار را بار
اسا فرایناد مراقبات پرساتاري سانتی وراحای و اجارا
نمودند و دانشجویان گروه آزمون فرایند مراقبت پرساتاري
را به روش نقشهکشی مفهاومی آمااده و اجارا نمودناد .در
پایان ترم تحصیلی کلیهي دانشجویان پرسشانامهي تفکار
انتقادي کالیفرنیا را تکمیل نمودند .یافتههاي این مطالعاه
نشان داد ،با وجود اینکه نماره کال تفکار انتقاادي گاروه
آزمون باتتر از گروه کنترل باود ،اماا ایان میازان از نظار
آماااري معنااادار نبااود ( 14/95در مقایسااه بااا ،16/36
 )P>0/05همچنین نمره تماامی زیرمقیاا هاا در گاروه
نقشهکشی مفهومی باتتر از گروه سانتی باود ،اماا از نظار
آماري معنادار نبود (()P>0/05سیناترا -ویلهلام.)2012 ،
یک مطالعهي نیمه تجربی نیز به آماوزش باه روش نقشاه
کشی مفهومی واحاد کاارآموزي بهداشات بزرگسااتن 56
دانشجوي سال دوم پرستاري بهمدت یاک تارم تحصایلی
پرداخته و گزارش داده است که بعاد از مداخلاه اخاتالف
آماري معناداري بین متوساط نماره کال گاروه آزماون و
کنتاااارل مشاااااهده نشااااد(()p>0/05آتاااااي.)2012 ،
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مروری برآموزش به روش نقشه کشی مفهومی و...
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در حالی که ،یک مطالعهي نیمهتجربی گزارش داده اسات
که آموزش به روش نقشهکشی مفهومی وی  12هفتاه در
واحد کارورزي مراقبت ویژه مادران و نوزادان موجب تاأثیر
معناداري بر میانگین نمرهي کل تفکر انتقادي دانشاجویان
گروه آزمون در مقایسه با گاروه کنتارل داشات(بهترتیابف
 8/2±3در مقایسااه بااا ( )p<0/05 ،7/7±2/76نیرمااات،
 .)2011هیک و همکارانش یک مطالعه نیماهتجربای تاک
گروه ای و ای  5هفتااه باار روي  18دانشااجوي سااال دوم
پرستاري که واحد کارآموزي در بخشهااي هنیکولاوهي و
زنان را انتخا کرده بودند ،انجام دادند .دانشجویان پس از
آشاانایی بااا نحااوهي ترسایم نقشااهي مفهااومی و نحااوهي
نمرهدهی نقشهها بر اسا ابزار تفکر انتقادي جامخ ،باراي
هر جلسهي کاراموزي بر اسا کیس بالینی مواجهه یافته،
نقشه تهیه کردند .در نهایت نقشهي مفهومی آخرین جلسه
کال توسط مربی و دو نفر پژوهشاگر باهصاورت تحلیال
محتااوا ،ارزشایابی شااد .یافتااههااا نشااان داد کااه اکثریات
دانشجویان نمرهي تفکار انتقاادي  3یاا بااتتر از نقشاهي
مفهااومی نهااایی را کسااب کردنااد (حااداکثر نمااره .) 4
همچنین دانشجویان گزارش کردند که نقشهي مفهومی به
دانشجویان کمک میکند که به موضوعات بهصاورت یاک
تصویر کل نگر نگااه کنناد و ارتبااط باین مفااهیم را نیاز
تجزیه و تحلیل نمایند(هیک و همکاران .)2006 ،معطاري
و همکارانش نیز مطالعهاي نیمهتجربی با ور فقاط پاس
آزمون با هدف تعیین تأثیر آموزش نقشهي مفهومی بالینی
بر مهارتهااي تفکار انتقاادي اختصاصای  32دانشاجوي
پرستاري وی ده هفته انجام دادند .یافتههاي این مطالعاه
نشان داد که بین میانگین نمرهي کل مهارتهاي شناختی
تفکر انتقادي در گروه آزمون ( ) 20/14±13/62و کنتارل
( )6/41±6/52تفاااااوت آماااااري معناااااداري وجااااود
داشت( .) P<0/0001همچنین تفاوت میانگین نمرهي کل
عااادات ذهنااای تفکااار انتقاااادي در گاااروه آزماااون
( )23/68±20/58با گروه کنترل( )6/30±5/51باه لحاا
آماري معنادار بود(((P<0/01معطري و همکااران.)2013،
با این وجود یافتههاي یک مطالعهي تجربی که به مقایساه
تأثیر نقشهکشای مفهاومی باالینی و فرایناد پرساتاري در
توسعهي مهارتهاي تفکر انتقادي  41دانشجوي سال دوم
پرستاري وی دو مااه پرداختناد نشاان داد کاه در گاروه
آزمون بین میانگین نمرهي تفکر انتقاادي روز اول ،آخار و
یک مااه بعاد از مداخلاه نیاز اخاتالف آمااري معنااداري
مشاهده نشاد (باهترتیابف 11/15±3/93 ،11/85±1/95و
 .)P>0/05 ،11/32±3/32با این وجود در گاروه کنتارل
بین میانگین نمرهي تفکر انتقادي روز اول ،آخر و یک مااه

بعد از مداخله نیز اختالف آماري معنااداري مشااهده شاد
(بهترتیبف  11/42±4/46 ،11/61±2/37و 14/17±3/84
 .)p=0/03،همچنین میانگین نمرهي تفکر انتفادي یک ماه
پس از مداخله در گروه کنترل باتتر و از لحا آماري نیاز
معنااادار ( )P<0/05بود(عباادلی .)2012 ،حبیااب زاده و
همکااااارانش( ،)1393واا ای  6هفتااااه و ساااارهنگی و
همکارانش( )1389وی  8هفته ،دانشاجویان پرساتاري را
جهت بررسی تأثیر آموزش به روش نقشاهي مفهاومی بار
مهارتهااي تفکار انتقاادي دانشاجویان پرساتاري ماورد
مطالعه قرار دادند .یافتههاي این مطالعاات نشاان داد کاه
قبل از مداخله اخاتالف آمااري معنااداري باین دو گاروه
مشاااهده نشااد( ،)p>0/05امااا بالفاصااله پااس از مداخلااه
میانگین نمرهي کل تفکر انتقادي و زیر مقیا هاي آن در
گااروه آزمااون ب اهوااور معناااداري باااتتر از گااروه کنتاارل
بود( .)P<0/0001در حالی که سماوي و همکاارانش77 ،
دانشجوي پرستاري را در مطالعهاي نیمهتجربی وای یاک
ترم تحصیلی جهت تعیین تأثیر نقشاهکشای مفهاومی بار
مهارتها و گرایش تفکار انتقاادي دانشاجویان پرساتاري
مورد مطالعه قرار دادند .در گاروه آزماون عاالوه بار روش
سخنرانی از روش نقشهکشی مفهومی جهت تدریس واحد
داخلی جراحی استفاده شد .یافتههاي ایان مطالعاه نشاان
داد ،بالفاصله بعد از مداخله بین دو گروه از نظار میاانگین
نمرهي کل آزماون مهاارتهااي تفکار انتقاادي کالیفرنیاا
( )p=0/213و میانگین نمرهي کل گرایش به تفکر انتقادي
کالیفرنیا( )p=0/507وجود نداشت(.)2006

بحث
هدف از این مطالعه بررسی تعیاین تاأثیر آماوزش باه
روش نقشهکشی مفهاومی بار تفکار انتقاادي دانشاجویان
پرستاري بود .مرور جامعی بر مطالعاتی کاه باه مقایساهي
روش نقشهکشای مفهاومی باا ساایر روشهااي آموزشای
پرداخته بودناد ،انجاام شاد و نهایتااً 13مقالاه بار اساا
معیارهاي ورود از قبل تعری شده ،بهدسات آماد .تماامی
مطالعات مورد بازیاابی ،از روش نقشاهکشای مفهاومی در
گروه آزمون و از روش سخنرانی یا روش وراحی برناماهي
مراقباات پرسااتاري بااه روش متداول(فراینااد پرسااتاري 5
مرحلهاي-ستونی) در گروه کنترل استفاده کردند .بهعلات
وجود محیطهاي مختل آموزشی ،فرایند وراحی نقشههاا
و وول مدت مداخله متفاوت بود .در اکثر مطالعات ،واول
مدت مداخله یک ترم تحصیلی بوده و با توجه به اینکه در
یکی از مطالعات پیامد مطالعه پس از  12ماه ارزشیابی شد
و نشان داد که میانگین نمرهي تفکر انتقادي گروه کنتارل
به وور معناداري باتتر از گروه آزمون بود(مانوال،)2011 ،
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ادیب حاج باقری و همكاران
لذا نیاز به انجام پژوهشهاي دیگر جهت حمایت بیشاتر از
تأثیر وولی نقشهکشی مفهومی بر ارتقااي تفکار انتقاادي
احسا میشود .همچنین ،ابازار سانجش تفکار انتقاادي
مطالعات مختل  ،مشابه یگدیگر نبود ولی در بیش از نیمی
از مقاااتت از پرسشاانامهي مهااارتهاااي تفکاار انتقااادي
کالیفرنیا استفاده شده بود(سرهنگی2011 ،ف ویلر2003 ،ف
آتاااي2012 ،ف س ایناترا-ویله ایلم2012 ،ف عباادلی،2012 ،
حبیب زاده2014 ،ف ساماوي .)2007 ،دو مطالعاه از ابازار
محققساخته تفکار انتقاادي اساتفاده کردناد(لی2012 ،ف
معطري ،)2013 ،یاک مطالعاه از مقیاا تفکار انتقاادي
دانشگاه ماک ماساتر(تی سانگ ،)2011 ،یاک مطالعاه از
آزمون تفکر انتقادي اختصاصی عملکرد بالینی انجمن ملی
پرسااتاري(هیک ،)2006 ،یااک مطالعااه از اباازار جااامخ
نماارهده ای کیف ای تفکاار انتقادي(مااانوال )2011 ،و ی اک
مطالعه نیز از ابزار ارزشیابی تفکر انتقادي دانشگاه کمبریج
استفاده نمودند (نیرمات .)2011 ،هر چناد اکثار مطالعاات
این مرور سیستماتیک (سرهنگی2011 ،ف لی2012 ،ف تای
سنگ ،2011 ،آتاي ،2012 ،نیرمات ،2011 ،هیک2006 ،ف
معطري2013 ،ف حبیاب زاده )2014 ،حااکی از اثاربخش
بودن روش نقشهکشی مفهومی در توسعهي تفکر انتقاادي
دانشجویان پرستاري داردف مطالعات دیگر از عدم تأثیر این
روش در ارتقاي تفکر انتقادي حکایت دارند و به گیجکننده
و زمانبر بودن و دشواري این روش به عنوان نقااط ضاع
آن اشاره میکنند (سیناترا-ویلهلم .)2012 ،به عنوان مثال
مطالعاهي ویلاار و همکااارانش (ویلاار )2003 ،و سااماوي و
همکارانش (سماوي )2007 ،نشان داد که تفاوت معناداري
بین گروه نقشهکشی مفهومی بالینی و فرایند پرساتاري از
نظر ارتقاي تفکر انتقادي مشاهده نشد و به نظر مایرساد
که هر دو روش به یک اندازه مؤثرند .نتایج پژوهش مانوال
و همکارانش ( )2011و عبدلی و همکاارانش( )2012نیاز
نشان داد که میانگین نمرهي مهاارتهااي تفکار انتقاادي
دانشجویان گاروه فرایناد پرساتاري در مقایساه باا گاروه
نقشهي مفهومی بالینی رشد بیشتر داشته است .یافتههاي
مطالعهي سیناترا-ویلهام نیاز نشاان داد ،باا وجاود اینکاه
نمرهي کل تفکر انتقادي گروه نقشهکشی مفهومی باتتر از
گروه فرایند پرستاري بود ،اما ایان میازان از نظار آمااري
معنادار نبود (سیناترا-ویلهلم .)2012 ،با توجه به اینکه در
بیش از نیمی از مطالعاات از ابازار مهاارت تفکار انتقاادي
کالیفرنیا استفاده شده است ،ذکر این نکته اهمیت دارد که
این آزمون مهارتهاي تفکر انتقادي را در ابعاد ارزشایابی،
تجزیه و تحلیل ،استنباط ،استدتل استقرایی و اساتنتاجی
را اندازه میگیرد که هیچکدام از این مهاارتهاا جنباهي
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اختصاصی ندارد(حبیب زاده )2014 ،و لذا با وجاود اینکاه
این آزمون از روایی و پایایی مناسبی برخاوردار اسات و در
مطالعات متعددي مورد استفاده بوده است اما مهارتهااي
تفکر انتقادي اختصاصی در پرستاري را مورد ارزشیابی قرار
نمیدهد .بنابر عقیدهي گال و بومن سنجش تفکر انتقادي
در پرستاري چالش برانگیز است ،زیرا تعریفی مورد توافاق
براي تفکر انتقادي در پرستاري وجود نادارد(گال و باومن،
 .)2006به نظر میرسد کاه از جملاه علال ارتقااي تفکار
انتقادي در تعدادي از مطالعات ،این است که در این روش
مطالب مرتبط با موضو اصلی به شکلی ارا ه میشوند کاه
بتااوان بااه راحت ای ارتباوااات ب این واحاادهاي اوالعاااتی
تشکیلدهندهي مطلب اصلی را متوجاه شاد ،واوري کاه
دانشجو ،براي ایجاد و توسعهي نقشه فکر میکند ،اوالعات
مهم و کلیدي را انتخا و سسس آنها را تجزیاه و تحلیال،
اولویتبندي و ارزشیابی کرده و با تفکري انتقادي شرو به
چینش اوالعات در یک الگوي سلسله مراتبی میکند کاه
این فرایند منجر به یادگیري معناادار اوالعاات و ارتقااي
تفکر انتقادي میشود(حبیب زاده .)2014 ،با وجود اینکاه
از نظر تئوري ،استفاده از نقشاهکشای مفهاومی مایتواناد
منجر به ارتقاي تفکر انتقادي شود ،اما یافتههاي این مارور
از این فرضیه بهوور قطعی حمایت نمیکند .ایان موضاو
میتواند به ایان دتیال باشاد :اوتً ،باا توجاه باه تعااری
متعددي که از تفکر انتقادي ارا اه شاده ،چنادین آزماون
استاندارد جهت سنجش تفکر انتقادي در مراکاز آموزشای
مورد استفاده قرار میگیرد .لذا روایی و پایایی متفاوت این
ابزارها میتواند بر پیامد سنجش شده تأثیرگذار باشد ،ثانیاً
با توجه به اینکه روش نقشهکشی ایلاب باراي یاک در
اجرا میشد و دانشجویان همزمان واحدهاي درسی دیگر را
به روش سنتی دریافت مینمودناد ،لاذا باه دلیال تسالط
مدر به شیوههاي سنتی تدریس ،در صورت بهکاارگیري
روشهاي آموزشی فعاال باراي ایان واحادها ،مایتوانناد
یافتههاي مطالعه را تحت تاأثیر خاود قارار دهاد .باهواور
خالصه ،مرور حاضر با هدف فراهم کردن خالصهاي جاامخ
و ترکیب یافتههاي مطالعات متعدد انجام شده اسات ،اماا
شواهد در دستر در این مرور شواهد قطعای و قاوي در
مورد اثربخشی روش آموزش نقشهکشی بر تفکار انتقاادي
دانشجویان پرستاري فراهم نمیکند.

نتیجه گیری
یافتههاي این مطالعه مروري نشاان داد کاه تحقیقاات
انجام شده در ارتبااط باا نقشاه کشای مفهاومی هناوز در
ابتداي راه است  .لذا تأثیر مثبت آموزش باه شایوه نقشاه
کشی مفهومی بر مهارت هاي تفکار انتقاادي دانشاجویان
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A Systematic Review of Concept Mapping Teaching Method and Critical
Thinking Skills in Nursing Education

Mohsen Adib-Hajbaghery1,*
HamidrezaSadeghi Gandomani2
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Abstract:Educational experts believe that effective teaching methods such as concept mapping are
appropriate to help nursing students develop critical thinking skills. Hence, this study was carried out to
review the effectiveness of concept mapping in developing critical thinking skills among nursing students
in Iran and the world. A systematic review was conducted on thirteen research papers, review articles, and
meta-analyzes published from 1998 to 2015 and assessed the effect of concept mapping method on nursing
students' critical thinking. Farsi and English articles with full text available at Data bases such as Google
Scholar, PubMed, Science Direct and Ovid were searched using keywords concept mapping, critical
thinking skills, nursing student, and nursing education in the title or abstract of papers. Overall, eleven
quasi-experimental studies and two experimental studies were reviewed. Most papers based on critical
thinking questionnaires of California used to measure critical thinking. Most studies reported that concept
mapping have been effective to promote critical thinking skills of nursing students. Our results showed that
studies conducted on concept mapping are still in its infancy. Therefore, the positive impact of concept
mapping method on nursing students' critical thinking skills is still an open question and requires further
experimental and longitudinal studies with larger sample sizes and rigorous methodologies.

Keywords: Systematic Review, Concept Mapping, Nursing Education, Critical Thinking Skills.
, Critical thinking skills.
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