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  چکيده

مطابق با نيازهاي مراقبتي بيماران و  ،و مطمئن صحيحهاي موثر،  مراقبت در ارايهپرستاران  توانايیهاي بهداشتي مستلزم  مراقبت يارتقا :مقدمه

 نقاد، یمتفکران ،هاي بهداشتي مراقبت برای دستيابی به پيامدهای مطلوب تر اينکه پرستاران بايد مهم .استبهداشتي  کارکنانهماهنگ با ساير 

گنجانده شده ف اساسي آموزش پرستاري اهددر اطور وسيع  به، صورت انتقادي هب تفکر ،در نتيجه .موثر باشند گانیگيرند و تصميم کنندگان مساله حل

 تحت فشار قرار ،در بسياري از مراکز باليني باشند سالهالتحصيالني که قادر به تفکر نقادانه و حل م کردن فارغ مدرسان پرستاري براي آماده ،بنابراين. است

دهند  کردن را افزايش مي هاي سنتي که قدرت حفظ جاي استناد به روش ههاي تدريس فعال ب استفاده از روش ،دار یيادگيري معنمنظور بهبود  به. نددار

   .های جايگزين است اين مطالعه در صدد ارايه روش .مورد نياز است

دار  یبراي تسهيل فرآيند يادگيري معن گوينو  نواکتوسط  ۱۹۸۴بار در سال  که اوليناست  هاي نوين تدريس کشي مفهومي از روش نقشه :گيری نتيجه

مراتبي منطبق بر ساختار و يادگيري مغز  اي از مفاهيم و معاني را در چارچوب منظم و سلسله مجموعه که کشي مفهومي دياگرامي است نقشه .دشمعرفي 

تواند  که ميی است کشي مفهومي روش تدريس فعال بنابراين نقشه. دهد ميهاي منطقي بين آنها، در کنار هم در سطوح مختلف قرار  انسان با ايجاد ارتباط

ی ها از نقشه .هاي بهداشتي کمک کند هاي پيچيده مراقبت تفکر نقادانه در محيط دارای توانايیالتحصيالني  کردن فارغ به مدرسان پرستاري براي آماده

باليني،  انجام امور برايدانشجو کردن  آمادهنگر،  هاي بيمارمحور و جامعه ه مراقبتيهاي تفکر انتقادي دانشجويان، ارا توسعه مهارت توان برای می مفهومی

   .و بالين استفاده کرد نظريهبرقراي ارتباط بين 

  نقشه مفهومي، راهبرد تدريس، دانشجوی پرستاري :هاکليدواژه
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Abstract 
Introduction: Nurses’ capabilities in providing correct, efficient and ensured healthcare based on patients’ 

needs and coordinate with other healthcare staff is essential in promotion of healthcare services. A noticeable 
fact is that nurses should be thoughtful critics and problem solvers and effective deciders in order to achieve 

desired healthcare outcomes. Critical thinking is extensively considered in the basic goals of nursing education. 

Therefore, nurse educators are under pressure to prepare graduates who are capable of critical thinking and 

problem solving in different clinical centers. Use of active teaching strategies instead of traditional memory 

improving methods is required in order to promote meaningful learning. Alternative methods are offered in the 

present study. 
Conclusion: Concept mapping is one of the modern teaching strategies, which was first introduced by Novak 

and Gowin in 1984 to facilitate the process of meaningful learning. Concept maps are schematic diagrams that 

put together a set of concepts and meanings in an ordered and hierarchic framework based on the learning 

structure of human brain by creating a logical relationship among them. Therefore, concept mapping is an active 

teaching strategy that helps nurse educators prepare graduates that are capable of critical thinking in complex 
health care environments. Concept maps can be used to develop students’ critical thinking skills, provide holistic 

patient-oriented cares and prepare the students for clinical activities and link theoretical and clinical practices.  
Keywords: Concept Map, Teaching Strategy, Nursing Student 
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  مقدمه

نيازهاي جدي زندگي در دنياي پرشتاب امروز كه حجم و جمله از 

هاي آن در تمام قرون و اعصار بشر سرعت تحوالت و دگرگوني

 ويژههآموزشي ب يهادادن به تحوالت و نوآوريشكل، سابقه است بي

 چراكه اين. ها و موسسات آموزش عالي استآموزش دانشگاهدر سطح 

سازد تا فاصله خود هايي است كه ما را قادر مياز موثرترين زمينه موارد

با اين سرعت تغييرات، جامعه  بنابراين. را با تحوالت جهاني كمتر كنيم

 .خالق و نوآور است ما بيش از هر زمان ديگر نيازمند افرادي هوشمند،

پرورش افرادي است كه داراي انديشه انتقادي و  ،نظام آموزشي يفهوظ

ها و له و گشودن گرهاتوانايي حل مس اين افراد .خالق هستند

 با گذشت زمان هايي كهاطالعات و دانشو معضالت را دارند 

برنامه درسي ]. ۱[کنند را انباشته نمي سرعت منسوخ خواهد شد به

مستثني نيست و در راستاي تغييرات آموزش پرستاري نيز از اين قضيه 

 .در حال دگرگوني و تغيير است ،ايجادشده در آموزش عمومي

مستلزم يك تغيير الگو در آموزش  ،آوردن چنين برآيندي دست به

وار به سمت از برنامه درسي طوطي حركت ،هدف. پرستاري است

دهنده است كه در آن معلمان و دانشجويان به  برنامه درسي آموزش

در رويكردهاي جديد انتقال دانش از . پردازندشف دانش و آگاهي ميك

تكرار جاي خود را به ساختن دانش از  طريق معلم و كتاب به حافظه،

اين تحول با گذر از ديدگاه . دار داده است طريق يادگيري معنی

گرايي ويژه ديدگاه سازندهگرايي و بهرفتارگرايي به ديدگاه شناخت

    ].۲[ تصورت گرفته اس

علت عدم به ،از جنبش شناختي معاصرعنوان بخشيگرايي بهسازنده

 ،شناسي در روان. رضايت از تعليم و تربيت سنتي شكل گرفته است

محيط  در ماًيدا ،صورت فعال و از راه تعاملبه ،گرايي يادگيرندهسازنده

به شود كه دانش وابسته  لذا چنين تصور مي. پردازدبه ساختن دانش مي

هاي متفاوت آگاهي هيادگيرنده است و در شرايط يكسان افراد ب

گرايي، روش آموزش مبتني بر نظريه سازندهدر طور كلي به. رسند مي

 هاي آنفرآورده يادگيري و تفكر مورد توجه است تاي بيشتر فرآيندها

 سمتبه فراگيرانرهنمود بنابراين مسئوليت مربيان پرستاري  ].۳[

 ايجاد اطمينان به ايجاد حس كنجكاوي، گري،راقبتكسب روحيه م

روحيه تفحص و پژوهشگري  يهاي اخالقي، ارتقاآلخود، كسب ايده

فراگيران به  فرآيند،طي اين . و اشتياق گفتگو در مورد پرستاري است

ها و دانشكده و پردازندكسب دانش و آگاهي پرستاري فردي خود مي

كنند كه ايجاد اين ميشكلي طراحي به يادگيري را هايفعاليت ،مربيان

  . دندر فراگيران بهبود بخش خصيصه را

و پيچيدگي دانش پرستاري همراه با پيشرفت  حجمبه موازات افزايش 

دار و اثربخش نيز بايد  پيشبرد يادگيري معنیهاي روش ،تكنولوژي

صورت مطالب را به خاطرسپاريهبدانشجوياني که  .ايجاد شوند

هاي پرستاري، آموزش در ورود به دانشكده اند،فرا گرفتهوار طوطي

بنابراين . يابندمي و گاهي تجربه ناموفقبسيار مشکل پرستاري را 

بايد مرزهاي زماني  ،خود روند رو به رشدآموزش پرستاري براي حفظ 

هاي توسعه و استفاده از روش ،هاسمت نوآوريو مكاني را بشكافد و به

  ].۲[ گيري پيش رودنوين تدريس و ياد

بيان كردند كه دانشجويان در  اَوِنزو  شاپين، اُوين، بلکافرادي مانند 

كردن براي انتقال مدت طوالني از قدرت حفظتوانند بههزاره جديد نمي

مسئوليت  وظيفه و ،درنتيجه .]۴[ استفاده كنند يعلوم از تئوري به بالين

توان با ديگر نمي تر شده ومعلم امروز نسبت به گذشته سنگين

سوي تحوالت پيچيده افراد آن را به جامعه و هاي سنتي تدريس، روش

 محققان و ،شدهبا توجه به نكات مطرح .]۵[ پيشرفته سوق داد و

اند كه استفاده از راهبردهاي جديد پردازان آموزشي دريافتهنظريه

 هاياستفاده از مهارتو تر يادگيري موجب يادگيري عميق/تدريس

الزمه آن تغيير و شود فراشناختي موجب پرورش متفكران نقاد مي

از موانع اصلي براي باالبردن سطح  .الگو، در آموزش پرستاري است

 كمبود اساتيد پرستاري، ،آموزش پرستاري در كشورهاي در حال توسعه

هاي نوين هاي آموزشي مدون و عدم استفاده از نظريهنداشتن برنامه

در  دارابيو  صفري]. ۲[ هاي پيشرفته تدريس استيادگيري و روش

مربيان پرستاري در تدريس خود از  %۷۲پژوهشي نشان دادند كه 

از آنها براي  %۲۸نمايند و تنها هاي غيرفعال تدريس استفاده ميروش

نتايج پژوهش  و كنندهاي فعال استفاده ميتدريس خود از روش

هاي  هي متوسطي از روشكه مدرسان پرستاري آگا ديگري نشان داد

هاي از روشآنها كه باعث عدم استفاده  ]۵[پيشرفته تدريس دارند 

توسط  ۱۳۸۰در پژوهشي ديگري كه در سال . شودپيشرفته تدريس مي

در زمينه نگرش دانشجويان پرستاري  محمديدين و فردييموسا

از  %۹۲مشخص شد كه  ،هاي نوين تدريس انجام شدنسبت به روش

هاي فعال تدريس دارند و دانشجويان پرستاري عالقه زيادي به شيوه

محيط  ي امروزه،طرف از ].۶[ دهند هاي سنتي ترجيح ميآن را به شيوه

 است هاي بهداشتي اين نياز را در مدرسان پرستاري ايجاد كردهمراقبت

دي هاي تفكر انتقاالتحصيالني آماده كنند كه قادر باشند مهارتفارغ تا

بنابراين  .كار بندندهاي باليني را بهحل مشكل در انواع محيط و

هاي فعال تدريس جهت بهبود تفكر انتقادي به جاي استفاده از روش

را افزايش  خاطرسپاريبهقدرت  تنها هاي سنتي كهاستناد به روش

كه اطالعاتي كه از يادگيري با توجه به اين. مورد نياز است ،دهند مي

داشته باشد و  يممكن است ماندگاري كمتر ،آيددست ميهمعمول ب

، كارالتحصيل تازهدر نتيجه پرستاران فارغ ،]۷[زود فراموش شوند 

برخورد با  هاي تفكر انتقادي مورد نياز براي بررسي واغلب در مهارت

از . ناكارآمد هستند ،هاي تهديدكننده حياتمشكالت بيماران و موقعيت

 تجارب تفكر انتقادي ودر ضمن تحصيل، كار كه پرستاران تازه يآنجاي

امكانات نيز ها بيمارستان و اندگيري باليني محدودي داشته تصميم

توانند هاي متضاد مياين فعاليت ،محدودي براي تربيت آنها دارند

اين مسئله  كه ودش انبيمارو اعتراض موجب پيامدهاي نامرغوب 

  .]۸[ اي مديران پرستاري استبر نگراني ترينعمده

هاي مختلف به اين نتيجه مربيان رشته پردازان آموزشي وامروزه نظريه

هاي آموزشي ارتقادهنده يادگيري اند كه استفاده از روشرسيده
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هاي احتمال ايجاد مهارت ميزان يادگيري و ،مهارت شناختي دار و معنی

يكي از ]. ۲[ دهند مياي را افزايش تفكر انتقادي در كاركنان حرفه

 هاي يادگيري سطحي واهداف آموزش پرستاري حركت از روش

  ].۵[ دار است یحفظي به سمت يادگيري معن

  

شناختي دار و نظريه ساخت مدل يادگيري معنی

   آزوبل

اي دارد كه شدهدار اشاره به مفهوم اطالعات يادگرفته يادگيري معنی

 ،حقايق مورد نظره داند چگونو مي است طور كامل فهميده را به فرد آن

يكي از  آزوبل .شودمرتبط مي) در مغز( شدهبه حقايق قبلي ذخيره

هاي در نظر وي هر يك از رشته .است گشتالتشناسان مكتب روان

تر مفاهيم و مطالب عمومي ].۹[ هرمي هستندشکل علمي داراي يك 

مفاهيم  ،شويمتر ميتر در راس هرم و هرچه به قاعده نزديكو كلي

تر را در يادگيري بايد تالش شود ابتدا مطالب كلي. شوندتر ميخاص

فراگير ، به اين ترتيب .ي را بياموزيميمطالب جزسپس تدريس و 

شناختي را ساخت آن آزوبلگيرد كه سازماني از شناخت شكل مي

دار را  مدل يادگيري معنی ،شناختي با توجه به اين ساخت و نامد مي

 زماني ،شودمطلب جديدي كه تدريس ميهر بود  وي معتقد .كردبيان 

شناختي جاي منطقي خود را پيدا كند و  تشود كه در ساخياد گرفته مي

او ايده  .هاي مفاهيم قبلي ارتباط يابدمانند يك حلقه جديد به حلقه

آموزان عنوان راهي جهت كمك به دانشدهنده را بهسازمان پيش

پيشنهاد   ،مفاهيم جديد هايشان با مطالب ياپيونددادن ايدهمنظور  به

صورت بهتواند  ميدهنده سازمانپيش آزوبلاز ديد . كرده است

 ،در هر دو صورت. ]۹[باشد  هاي شفاهي يا ترسا عبارت

كه يادگيري " داربست ذهني"كردن  منظور فراهمدهنده به سازمان پيش

معتقد بود وي  .شده است ريزيحكند، طراطالعات جديد را تامين مي

 .رودكل به جزء پيش مي پايين يا هكه يادگيري از باال ب

تسهيل فرآيند  در دانشگاه كرنل براي ۱۹۷۲در سال  گوينو  نوواک

 كشي نقشه. مفهومي را ابداع كردند كشينقشه ،دار يادگيري معنی

اصلي  ايده .طراحي شده بود ديويد آزوبلشناسي مفهومي براساس روان

ست كه يادگيري با برقراري ارتباط بين ا اين ديويد آزوبلشناسي روان

هاي موجود نگهداري شده در مفاهيم و موضوعات جديد به مفهوم

   .افتند ساختار مفهومي ذهن فراگير اتفاق مي

  

   شناختي نقشه مفهوميهاي دانشپايه

اشيا يا  انظمي قابل مشاهده در وقايع ي عنوان يك الگو يامفهوم به

 ،دار فرآيندهاي يادگيري معنی. شودثبت وقايع و اشيا تعريف مي

دانان يا كارشناسان علوم دانشمندان، رياضي فرآيندهاي هستند كه

 اكونو در حقيقت. برندكار ميمنظور خلق دانش جديد بهمختلف به

 نسبتاً كند كه خلق دانش جديد، چيزي فراتر از يك سطحاستدالل مي

در جهت خلق  تالش يادگيرنده ].۱۰[ دار نيست باالي يادگيري معنی

مستلزم درگيرشدن خود يادگيرنده در يك فرآيند ، مفهومي هاينقشه

هايي كه ويژه براي يادگيرندهتواند بهخالقانه است و اين امر مهم مي

وار سپري شده بيشتر يادگيري زندگي آنها به شيوه ازبركردن طوطي

يادگيري طوطي وار  ،در عين حال. )۱جدول ( زا باشدشلاست، چا

بنابراين  .كندبه ساختارهاي اطالعاتي ما كمك مي ميزان اندك به

  ].۱۱[ له باشداتواند اساس تفكر خالقانه يا شالوده حل مسنمي

  

  واريادگيري طوطي دار با هاي يادگيري معنیمقايسه ويژگي )۱جدول 

  هاويژگي  نوع يادگيري

يادگيري 

  دار معنی

به  خودي اطالعات جديدغيراختياري، پيوستن خودبه

صورت آگاهانه، كوشش جهت پيوستن ساختار شناختي به

 اطالعات جديد به مفاهيم رده باالتر ساخت شناختي،

الزامي موثر ي تجربيات و قايع يا اشيا يادگيري مرتبط با

  دادن اطالعات جديد به يادگيري سابقمنظور ربطبه

يادگيري 

  وارطوطي

خودي بودن پيوستن بهالحفظي، غيرخوداختياري، تحت

اطالعات جديد به مفاهيم موجود در ساختار شناختي، 

نبود الزامي  يادگيري نامرتبط با تجربيات حوادث يا اشيا،

  موثر جهت پيوستن اطالعات جديد به يادگيري سابق

  

  نقشه مفهومي  ياجزا

شده اي است از مفاهيم انتخابكلي مجموعهطور به يك نقشه مفهومي

هاي هاي متني با شكلدر جعبه مرتبط با موضوع مورد بحث كه

دار اين مفاهيم توسط خطوط جهت. استهندسي معين قرار داده شده

مجموعه دو مفهوم و . شونددار به هم مرتبط ميدهنده برچسبارتباط

. شودميده مييك موضوع نا ،داردهنده برچسبيك خط ارتباط

صورت هرمي تهيه  هب عموماً هاي مفهومي سلسله مراتبي نقشه

گيرند و تر در راس قرار ميتر و جامعطوري كه مطالب كليبه. شوند مي

تر تر و خاصييمفاهيم جز ،شويمهرچه به پايين نقشه نزديك مي

توان از يك مي ،طوري كه در هر يك نقشه مفهوميبه ،شوند مي

دهنده به با حركت روي خطوط ارتباط در باالي نقشه مفهوم كلي

  ].۱۳، ۱۲[  تر در پايين نقشه حركت كرد و برعكسييمفاهيم جز

  : ير باشدزنقشه مفهومي خوب بايد شامل موارد 

حركت از مفاهيم كلي (مراتبي منظم دارابودن يك الگوي سلسله -۱

  ) سطوح پايين در ييدر سطوح باال به مفاهيم جز

طوري كه ود سطوح مشخص بين مفاهيم در نقشه مفهومي بهوج -۲

بودن يكسان قرار در يك سطح معين مفاهيم با ميزان خاص يا عام

 .گيرندمي

اين  .عرضي بين مفاهيم در سطوح مختلف اتدارابودن ارتباط -۳

ها يا سطوح متفاوت ها بين مفاهيم در بخشيا نسبتات ارتباط

هاي عرضي در اثر تفكر خالق ارتباط. داردهاي مفهومي وجود  نقشه

چون آنها با ساخت يك نقشه مفهومي به اين  ،شودفراگيران ايجاد مي

هاي ديگري توان بين مفاهيم ارتباطدهند كه آيا ميوال پاسخ ميئس

وال ئآنها با پاسخ به اين س .هاي موجود خلق كرداين ارتباط عالوه بر
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  ۱۳۹۰ بهار، ۱، شماره ۴دوره                                       مجله راهبردهاي آموزش

ترين ويژگي اين ويژگي مهم. اندافتهبه سطوح باالتر از دانش دست ي

هاي عرضي در خلق دانش ارتباط .آيدنقشه مفهومي به حساب مي

ه يارا ،را كه به عهده سازنده دانش است يهايجديد، اغلب پرسش

 . كنند مي

هاي خاص از رويدادها يا اشيايي كه به ما در كاربردن مثالبه -۴

ها اين مثال. كندميشدن معني يك مفهوم داده شده كمك روشن

شوند، چون آنها مفاهيم را رار داده نميق هاها يا جعبهدر بيضي معموالً

 ].۱۳[ دهندنشان نمي

  

  اثرات مثبت استفاده از نقشه مفهومی

توانند در فراگيري يكي از راهبردهاي يادگيري كه فراگيران مي

تعدادي . هاي مفهومي استموضوعات درسي از آن استفاده كنند نقشه

 تواند برهاي مفهومي مياز اثرات مثبتي كه استفاده از نقشه

  : يادگيرندگان داشته باشد عبارتند از

با استفاده از نقشه : لهاي حل مسيتوانا و يادگيري سطح باالتر -۱

له همچون شرايط، معلومات و مجهوالت اتوان اجزاي مسمفهومي مي

واقع دانش مورد نياز براي حل در . نشان داد و نيز روابط بين اجزا را

  ].۱۴[ ه شوديله بايستي به شكل اجزاي ترسيمي اراامس

وسيله تهيه نقشه مفهومي، تركيب مفاهيم هب: تريادگيري عميق -۲

هاي بازآرايي رابطه هاي جديد ياايجاد ارتباط جديد به مفاهيم مرتبط،

  ].۱۱[ توان يادگيري را بهبود بخشيدموجود مي

 ايي ذهني، احتماالًمدرك و فهم شامل ايجاد يك بازن: بيشتردرك  -۳

صورت يك مدل ذهني است كه مبتني بر تعامل دانش قبلي با به

]. ۱۵[ انددانش جديدي است كه در درس در دسترس گذاشته شده

هاي مفهومي در اين ش ابزارهاي پيكربندي دانش همچون نقشهارز

روابط مستقيم و سازمان مفاهيم را آموزان از نها فهم دانشآاست كه 

  .سازندآشكار مي

مراتبي صورت سلسلهدانش در مغز انسان به: تريادگيري بادوام -۴

موجب يادگيري  ،يابد و هر فرآيندي كه آن را تسهيل كندساختار مي

همان ساختاري است كه  شود كه دقيقاًتر ميبيشتر و بادوام تر،راحت

دهي منسجم اطالعات د دارد و به سازمانمفهومي وجو يهادر نقشه

اين كه  با استفاده از اين راهبرد آموزشي عالوه بر. كندكمك مي

بلكه آنها را  ،گيرنددانشجويان موضوعات درسي را به آساني ياد مي

زماني كه در  پاويوبراساس نظريه رمز دوگانه  .كنندديرتر فراموش مي

ميزان  ،شود گذاري استفادههاي مختلف كدآموزش موضوعي از شيوه

هاي هاي مفهومي از شيوهدر نقشه. يابديادداري مطالب افزايش مي

  ].۱۶[ شودطور همزمان استفاده مي تصويري و كالمي كدگذاري به

امكان مرور  ،هاي مفهوميمزيت ديگر استفاده از نقشه: مرور سريع -۵

سترس از يك تصوير ديداري هميشه در د آنها .سريع اطالعات است

توان به هر قسمت از يك سرعت ميسازند كه بهمطالب مهم درس مي

از اين  .نقشه توجه كرد و هر زمان كه الزم باشد به مرور نقشه پرداخت

عنوان يك ابزار مفيد براي مرور توانند بههاي مفهومي ميديدگاه نقشه

  ].۱۲[ اطالعات در شرايط خاص مفيد شوند

هاي مفهومي اين مزيت ديگر استفاده از نقشه: تريادگيري آگاهانه -۶

 .كنداست كه يادگيرنده از فرآيندهاي شناختي خود آگاهي كسب مي

نه فقط از دانش و  ،چراكه يادگيرنده در حين تهيه نقشه مفهومي

يك چنين . شود اشكاالت خود بلكه از راهبردهاي يادگيري نيز آگاه مي

دهد كه بهترين راهبرد را با ا ميتشخيصي به يادگيرنده اين امكان ر

در فرآيند ساخت نقشه . توجه به موقعيت يادگيري انتخاب كند

كنند كه دانشجويان از راهبردهاي خودنظارتي استفاده مي ،مفهومي

  ].۱۲[ شودموجب كمك به رشد تفكر انتقادي در آنها مي

  

  عنوان راهبرد آموزشی نقشه مفهومی به

تواند يك راهبرد يادگيري كه مياين برعالوه  ،هاي مفهومينقشه

اده قرار فمورد است ،عنوان يك راهبرد آموزشيتوان بهمي ،مناسب باشد

  : تعدادي از اثرات مثبت اين راهبرد براي معلمان عبارتند از. گيرد

هاي مفهومي به طراح درس اين نقشه: ريزي آموزشيابزار برنامه .۱

. روابط بين آنها را تشخيص دهددهد كه مفاهيم مهم و مي امكان را

توان تا ايجاد ساختار كامل يك برنامه درسي معين اين فرآيند را مي

  .ادامه داد

ه يعنوان ابزار اراتواند بهنقشه مفهومي مي: ابزار راهبرد تدريس .۲

در قبل يا در طول يادگيري  ،ساختار درسي كه قرار است آموخته شود

و همچنين پس از پايان درس ) دهندهسازمانعنوان يك ابزار پيشبه(

   ].۱۷[ گيرد مورد استفاده قرار مي) کنندهعنوان ابزار يکپارچهبه(

ناپذير هرگونه فرآيند ييارزشيابي بخش جدا: ابزار ارزشيابي .۳

هاي موثر ها و روشهآگاهي معلمان از شيو که يادگيري است -ياددهي

. کندر ياري ميارزشيابي آنها را در رسيدن به اهدافشان بيشت

عنوان يک روش ارزشيابي نوين در ارزشيابي به ،کشي مفهومي نقشه

کشي از طرفي نقشه ].۱۸[ شودآغازين، تکويني و پاياني استفاده مي

هاي کالسي، مراکز مفهومي در سخنراني، کارهاي گروهي، بحث

شود و همچنين در هاي يادگيري باليني استفاده ميباليني و فعاليت

پيشرفت پرسنل و آموزش به بيمار استفاده  هاي آموزشي مداوم،يتفعال

بسياري از مولفان پيشنهاد جايگزيني برنامه مراقبت سنتي با . شودمي

هنگامي که دانشجويان از  ].۲[اند را مطرح نمودهکشي مفهومي نقشه

 ،کنندکشي مفهومي براي ارتباط بين تئوري و بالين استفاده مينقشه

افزايش  نيز يابد و دانشجويانهاي تفکر انتقاديشان افزايش ميمهارت

کشي مفهومي را در دروسي که از نقشه خود انگيزه و افزايش رضايت

ها نقشه ،آموزش پرستاري در ].۵[ انداظهار نموده ،انداستفاده کرده

هاي تفکر انتقادي، براي کمک به دانشجويان جهت توسعه مهارت

هاي براي فعاليتسازي نگر، آمادهبيمارمحور و جامعهاي  ه مراقبتيارا

در واقع . کنندباليني و برقراري ارتباط بين تئوري و بالين استفاده مي

 يکشي مفهومي يکي از راهبردهايي است که موجب ارتقانقشه
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دار و همچنين کاهش مشکالت مربوط به  فراشناخت و يادگيري معنی

  .]۷[ دشودر حرفه پرستاري ميمباحث يادگيري و تفکر نقادانه 

  

  گيرينتيجه

اساتيد بايستي  ،کنندکه پرستاران از بيماران مراقبت ميبا توجه به اين

بهره ببرند که به دانشجويان کمک کنند مفاهيم را به  يهاياز تکنيک

 .کار ببندنددار يادگرفته و آنها را در موقعيت باليني به اي معنیشيوه

هاي نوين تدريس است که فاصله روش يکي ازکشي مفهومي نقشه

بين تئوري و بالين را در پرستاري از بين برده و باعث افزايش 

ي تفکر انتقادي اصل اساسي يتوانا. شودهاي تفکر انتقادي مي مهارت

براي ارايه ها از نقشه ندتوانرستاران است و دانشجويان ميپبراي 

کردن براي يادگيري  مادهنگر، آهاي بيمارمحور و جامعهمراقبت

 .نندبردن فاصله بين تئوري و بالين استفاده کهاي باليني و ازبين مهارت

هاي تفکر کار اغلب در مهارتالتحصيل تازه پرستاران فارغاز آنجا که 

مشکالت بيماران و  انتقادي مورد نياز براي بررسي و برخورد با

گيري ي تصميميو تواناهاي تهديدکننده حيات ناکارآمد هستند موقعيت

ها هم امکانات محدودي براي تربيت بيمارستان بالين محدودي دارند و

مدهاي نامرغوب اتوانند موجب پيهاي متضاد مياين فعاليت ،آنها دارند

هاي عمده براي مديران شده و موجب دادخواهي بيمار شده که نگراني

اي باشد که آنها ونهبنابراين آموزش پرستاران بايد به گ .پرستاري است

هاي تفکر انتقادي و حل مشکل گيري باليني و مهارترا براي تصميم

ها کشي مفهومي يکي از اين روشدر محيط بالين آماده کنند که نقشه

هاي پرستار ه مراقبتيجلب رضايت بيمار اصل اساسي در ارا. است

دهند که مبتني ه يي ارايهامراقبت ،است زماني که پرستاران قادر باشند

باعث افزايش رضايت آنها  ،بر علم و در جهت حل مشکل بيماران باشد

روش تدريس بسيار موثر و  ی،کشي مفهومنقشهدر واقع . شودمي

هاي تدريس ديگر که نسبت به روش يترين مزيتکليدي است که مهم

و باعث دارد اين است که فاصله بين تئوري و بالين را از بين برده 

  .شودهاي تفکر انتقادي دانشجويان ميش مهارتافزاي
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