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مقدمه و بیان مسئله
کاربرد  و  ضرورت  اهمیت،  )بیان  مسئله:  بیان  و  مقدمه 

انجام فرایند بر اساس نیاز سنجی های انجام شده(
انسان نیازمند یادگیری است، زیرا برای هر لحظه از زندگی 
رفتاری خاص الزم است كه بدون آن ادامه حیات امكان پذیر 
نمی باشد و انسان ناگزیر است این رفتار جدید را یاد بگیرد 
یا رفتار قبلی خود را تغییر دهد. مهمترین تعریف یادگیری 
تعریفی است كه كیمبل در سال 1961 پیشنهاد كرده است. وی 
یادگیری را به صورت”تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری یا 
رفتار بالقوه كه حاصل تجربه است ونمی توان آن را به حالت 
موقتی مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی یا داروها پدید می آید 
نسبت داد”. مطابق این تعریف كیمبل به تغییر رفتار ناشی از 
یادگیری اشاره دارد یعنی نتایج یادگیری باید قابل انتقال به 
رفتار قابل مشاهده باشد و پس از یادگیری، یادگیرنده باید 
قادر به كاری باشد كه قبل از یادگیری نمی توانست انجام دهد. 
از طرفی دیگر، وی در این تعریف به ایجاد تغییر نسبتا پایدار 
تاكید می نماید یعنی با توجه به اینكه یادگیری ایجاد تغییر 
است اما تغییر باید نسبتا پایدار باشد تا بتوانیم آن را یادگیری 

بنامیم. بعالوه او به رفتار بالقوه اشاره دارد كه برطبق آن تفاوت 
بین مفاهیم یادگیری و عملكرد مشخص می گردد. یادگیری 
تغییراتی است كه در ساختارذهنی فرد ایجاد می گردد و در 
حال حاضر قابل اندازه گیری نمی باشد. برخی از این تغییرات 
حاصل از یادگیری ممكن است به علت مساعد بودن شرایط 
به رفتار بالفعل تبدیل شود كه به آنها عملكرد می گوییم ولی 
نباید همیشه انتظار داشت كه آثار یادگیری بالفاصله در رفتار 
بالفعل یادگیرنده پدیدار شود و گاهی اوقات، بدون اینكه 
در رفتار بالفعل فرد تغییراتی حاصل شود یادگیری به وقوع 
می پیوندد. بنابراین می توان گفت توان عمل كردن، متفاوت 
از یادگیری است. نهایتا اینكه مطابق این تعریف تنها تغییرات 

همراه با تمرین، یادگیری محسوب می شود.
یكی از این روش ها كه در یادگیری معنی دار موثر است استفاده 
از روش نقشه كشی مفهومی می باشد كه این روش هم بعنوان 
یک روش تدریس و هم به عنوان یک روش تمرین قابل بهره 
برداری می باشد كه در آن ارتباط مطالب آموزشی با یكدیگر 
بصورت یک الگوی منظم و البته بر گرفته از تفكر خالق فرد 
طراحی می گردد. حال از آنجایی كه پیش تر و در یک تحقیق 
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دیگر، این الگو بصورت یک روش تدریس توسط مسؤول 
این طرح مورد استفاده قرار گرفت و مطابق با نتایج به چاپ 
رسیده از آن مشخص شد. علی رغم این كه روش نقشه كشی 
مفهومی در مقایسه با روش تدریس به سبک سخنرانی، بر 
یادگیری شناختی بسیار موثر است اما در امر تدریس، بسیار 
زمان بر می باشد. لذا این بار محقق بر آن شد كه از این الگو در 
تمرین دانشجویانی كه قبال بر اساس شیوه سخنرانی مطالب 

را آموخته بودند، استفاده نماید.
آموزش  در  روش  این  از  استفاده  به  دانشجویان  ترغیب 
پرستاری می تواند جهت توسعه مهارت های تفكر انتقادی، 
ارایه مراقبت های بیمار محور و همه جانبه، آماده نمودن دانشجو 
جهت فعالیت های بالینی و برقراری ارتباط بین دروس تئوری 
و بالین بسیار كاربردی می باشد. همچنین این روش اضطراب 
دانشجویان را كم نموده، و منجربه یادگیری در سطوح باالتر 
شناختی می شود و انگیزش دانشجویان را برای یادگیری افزایش 

می دهد.

هدف کلی
تعیین تاثیر خالصه نمودن دروس توسط فراگیران به روش 
نقشه كشی مفهومی بر یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری

 اهداف اختصاصی
به  دانشجویان  مقایسه مشخصات دموگرافیک  و  تعیین  ـ 

تفكیک دو گروه شاهد و مورد
پرستاری  )درواحد  دانشجویان  نمرات  ومقایسه  تعیین  ـ 
داخلی-جراحی گردش خون( در پیش آزمون به تفكیک 

دو گروه مورد و شاهد
تعیین ومقایسه نمرات دانشجویان )در واحد پرستاری  ـ 
داخلی- جراحی گردش خون( درپس آزمون به تفكیک 

دو گروه مورد و شاهد
مقایسه نمرات دانشجویان )در واحد پرستاری داخلی-  ـ 

جراحی گردش خون( در پس آزمون و پیش آزمون به 
تفكیک دو گروه مورد وشاهد

بررسی و مقایسه كارایی دانشجویان در واحد كارآموزی  ـ 
داخلی-جراحی  پرستاری  واحدكارآموزی  )در  بالینی 

گردش خون( به تفكیک دو گروه مورد وشاهد
بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان پس از  ـ 

آزمون نهایی به تفكیک دو گروه مورد وشاهد

روش اجرا
برای تدوین این برنامه و اجرای این تحقیق مداخله ای، ابتدا 
پژوهشگر به مطالعه كتب و مقاالت علمی موجود در زمینه 
نقشه كشی مفهومی پرداخت و پس از فرا گیری كامل آن در 
یک جلسه از دانشجویان ترم 5 پرستاری دانشكده پرستاری 
و  گرفته شد  آزمون(  )پیش  تحصیلی  پیشرفت  آزمون  آجا 
پس از اتمام این آزمون دانشجویان به طور تصادفی به دو 
گروه تقسیم شدند و طرح درس كامل ترم به دانشجویان 
هر دو گروه ارائه شد. سپس در یک جلسه 45 دقیقه ای به 
دانشجویان گروه یک )آزمون( در مورد نقشه كشی مفهومی، 
اجزاء آن و چگونگی ترسیم نقشه كشی مفهومی برای هر 
موضوع درسی در واحد پرستاری داخلی- جراحی قلب و 
عروق، آموزش داده شد و سپس از آنان درخواست گردید 
كه پس از هر جلسه تدریس به شیوه سخنرانی، مطالب درس 
را به همان شیوه نقشه كشی مفهومی كه از قبل به آنهاآموزش 
داده شده بود، طراحی نمایند، این در حالی بود كه نقشه ها هر 
جلسه توسط مدرس بررسی وجهت رفع اشكال به دانشجو 
برگردانده می شد و نهایتا در آخر ترم نقشه ها جمع آوری و 
مورد ارزیابی قرار می گرفت. در گروه دوم )كنترل( نیز پس 
از تدریس به شیوه سخنرانی از دانشجویان خواسته می شد 
تا مطالب را برای جلسه بعد مرور نمایند و در جلسه بعد، 
پرسش و پاسخ كالسی انجام می گرفت. در نهایت یک هفته 
پس از آخرین جلسه )جلسه 16( بدون اینكه به دانشجویان دو 
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گروه اطالع داده شود از آنها پس آزمون گرفته شد و نتایج دو 
آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ترم بعد نیز در طی 
گذراندن واحد كارآموزی پرستاری داخلی-جراحی گردش 
خون، كارایی بالینی دانشجویان بر اساس چک لیست پژوهشگر 
ساخته كه روایی آن با نظر خواهی از همكاران صاحب نظر 
دانشگاه های مختلف و پایایی آن نیز توسط ارزیابی پیوستگی 
درونی )ثبات داخلی( با استفاده از روش كوردریچارد انجام 

شد، مورد ارزیابی قرار گرفت.

پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرایند
این روش آموزشی به شیوه های مختلفی مورد بررسی و ارزیابی 

قرار گرفت كه شامل:
ارزیابی و بررسی یادگیری شناختی دانشجویان ـ 

ارزیابی و بررسی كارایی بالینی دانشجویان در آن واحد  ـ 
درسی

ارزیابی و بررسی رضایتمندی دانشجویان از انجام تكالیف ـ 

سطح اثر گذاری )بخش، دانشكده، دانشگاه، کشوری و 
بین المللی(

این طرح درسطح دانشكده و دانشگاهی تاثیر گذار است.
پروژه حاضر به دلیل كاربردی بودن آن در سطوح ذیل تاثیر 

گذار است كه شامل:
آموزش دروس تئوریپرستاری و یا سایر رشته ها ـ 

آموزش بالینی پرستاری به دلیل درك بهتر مشكالت بیمار  ـ 
و كنترل مشكل در هر منطقه از نقشه ای كه در ذهن خود 

ترسیم نموده اند.
افزایش خالقیت دانشجویان ـ 

نتیجه گیری شامل چالش ها و مشكالت اجرایی 
فرایند

نقاط قوت فرایند شامل:
آشنا سازی دانشجویان با روش صحیح خالصه نمودن مطالب

آشنا سازی دانشجویان با روش یادگیری بهتر مطالب ـ 
آشنا سازی دانشجویان با روش مرور سریع مطالب در  ـ 

زمانی كوتاه
ایجاد تفكر انتقادی در دانشجو ـ 

ایجاد خالقیت در دانشجو ـ 
مراجعه دانشجو به كتاب یا استاد در زمان برخورد با عدم  ـ 

درك بخشی از درس
بازخورد مثبت تفكر خالق در بالین ـ 

آشنا سازی مدرسین با روشی كه بتوان به واسطه آن فهم  ـ 
ناصحیح مطالب آموزش داده شده را شناسایی نمود.

اطمینان حاصل نمودن مدرس از ینكه دانشجو مروری بر  ـ 
درس های قبلی داشته است.

عدم صرف وقت جهت پرسش و پاسخ مطالب یاد گرفته  ـ 
شده جلسه قبل در كالس

نقاط ضعف فرایند
نارضایتی دانشجو در ابتدای شروع طرح از وقت گیر بودن  ـ 

كشیدن نقشه ها

فرصت ها
این طرح فرصت مناسب را در اختیار دانشجو قرار می دهد  ـ 
تا تمرین تمامی دروس خود را بر این الگو استوارنماید 

تا یادگیری بهتر و پایدارتر انجام شود.
این طرح فرصت مناسبی است تا دانشجو بخش هایی از  ـ 
درس را كه تا به متوجه نشده یا اشتباه متوجه شده است 
در گرفتن باز خورد از استاد یا كشیدن نقشه ها متوجه شود 

و در رفع آن بكوشد.
این طرح به دلیل در گیر نمودن ذهن دانشجو جهت كشیدن  ـ 
هر چه بهتر و كامل تر نقشه ها سبب میشود تا یادگیری 

مطالبی به این شیوه تمرین شده پایدار تر گردد.
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نتایج
الف- آنالیزاطالعات دموگرافیكی:

نتایج آماری نشان داد كه اختالف معنی دارآماری به لحاظ 
اطالعات دموگرافیكی )سن، جنس، تاهل، عالقمندی به حرفه 
پرستاری، معدل ترم قبل، وضعیت اشتغال به كار دانشجویی 
یازمینه هر گونه كار بالینی وسكونت در خوابگاه( آزمودنی های 

هر دو گروه وجود نداشت (P>0/05). )هدف اول(
ب-آنالیز پیش آزمون:

نتایج آماری نشان داد كه میانگین نمرات كسب شده از پیش 
آزمون بر اساس سوال های طراحی شده توسط پژوهشگر، در 
دو گروه، دارای اختالف معنی دارآماری نبود (P>0/001) و 
ازنظر دانش قبل از تدریس، دانشجویان دو گروه با یكدیگر 

مشابه بودند. )هدف دوم(
ج- آنالیز پس آزمون:

نتایج آماری تی مستقل نشان داد كه میانگین نمرات كسب 
شده از پس آزمون بر اساس سوال های طراحی شده توسط 
داری است  معنی  اختالف  دارای  پژوهشگر، در دو گروه، 
(P<0/001) بطوری كه میانگین محاسبه شده از پس آزمون 

گروه آزمون كه به روش نقشه كشی مفهومی به تمرین درس 
خود پرداخته بودندبسیار باالتر )1/62+ 15/38( ازگروه شاهد 

)1/90+0/83( بود. )هدف سوم(
د- مقایسه آنالیز پیش آزمون و پس آزمون:

در مقایسه میانگین پیش آزمون )2/33+5/69( وپس آزمون 
)1/62+12/30( گروه موردو پیش آزمون )1/90+5/60( و پس 
آزمون در گروه شاهد )1/90+11/93( كه با آزمون تی زوجی 
انجام گرفت، تفاوت معنی داری در سطح یادگیری دانشجویان 

مشاهده گردید (P<0/001). )هدف چهارم(
ه- مقایسه کارایی بالینی:

در مقایسه ای كه بر اساس چک لیست پژوهشگر ساخته درواحد 
كارورزی قلب و عروق بین نمونه های دو گروه انجام گرفت 

مشخص گردید كه بین كارایی بالینی دو گروه مورد و شاهد 
اختالف معنی داری وجود دارد (P>0/05). )هدف پنجم(

ز- میزان رضایتمندی:
نتایج نشان داد كه اگر چه در ابتدای شروع طرح، نمونه های 
گروه مورد از وقت گیر بودن طراحی نقشه ها شاكی بودند 
اما در انتهای طرح، طبق همه پرسی انجام شده مشخص شد 
كه درصد رضایتمندی گروه مورد )98%( به دلیل یادگیری 
بهتر دروس نسبت به گروه شاهد )51/5%( باالتر می باشد. 

)هدف ششم(

نتیجه گیری نهایی
تمرین به روش نقشه كشی مفهومی توسط دانشجویان در 
یادگیری درس پرستاری قلب و عروق، كارایی بالینی آنان 

و همچنین میزان رضایتمندی آنها از یادگیری، موثر است.

تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرایند
تائیدیه معاونت آموزشی دانشكده پرستاری ارتش- تائیدیه 

گروه داخلی و جراحی دانشكده پرستاری ارتش

قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی
در صورت جلب توجه دیگر همكاران این فرآیند قابلیت اجرا 
برای دیگر واحدهای تئوری در سایر رشته های دانشگاهی 

را دارد.

جاری  برنامه های  در  فرایند  اجرای  )استمرار  استمرار 
آموزشی(

در صورت كاربرد این روش می توان از آن در تمامی دروس 
جهت كسب بازخورد یادگیری بهتر در دانشجویان هر مقطع 

و هر رشته ای استفاده نمود.
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