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 زانيبر م يو روش سخنران يآموزش به روش نقشه مفهوم تأثير سهيمقا
 يپرستار انيدانشجو يادداريو  يريادگي

  
  اني، راهله جوانبختينيالسادات حس هيفر، راض يسيئ، افسانه ري، عباس عباد*يمعصومه معصوم

  
 

  چكيده
و  يريادگي يباعث ارتقا ان،يدانشجو يسطح يريادگي يرا به كار ببرند كه به جا يسيتدر يها شرو ديبا يمدرسان پرستار: مقدمه

 يادداريو  يريادگي زانيبر م يروش سخنران و يآموزش به روش نقشه مفهوم تأثير سهيمطالعه با هدف مقا نيا. در آنها شود يادداري
  .انجام شدپرستاري  انيدانشجو درس پرستاري قلب و عروق در

دانشكده  يپرستار 5ترم  يدانشجو 66 آزمون، پس - آزمون پيشو با روش  يبا طرح دو گروه يتجرب مهيمطالعه ن كيدر : ها شرو
به دو گروه  ، دانشجويانساده يو به روش تصادف يبا روش سرشمار .انجام گرفت 1388- 89پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال

 بيماه به ترت 2جلسه و در طول  8به مدت  يتجرب شاهد و يها گروه اني، دانشجوآزمون پيش يپس از اجرا .شدند ميتقس يشاهد و تجرب
 يهفته بعد از اجرا 4 آزمون يادداري و بالفاصله آزمون پس يك .توسط محقق قرار گرفتند يو نقشه مفهوم يتحت آموزش با روش سخنران

كه سطوح دانش و  ،ديمتشكل از دو قسمت استفاده گرد ،ساخته محقق يليتحص شرفتياز آزمون پ ،ها داده آوري جمع يبرا. گرفته شد دوره
آزمون،  نيحداقل و حداكثر نمره قابل كسب از ا. بررسي مي كرددرس قلب و عروق  نهيرا در زم انيدانشجو) درك و كاربرد(معنادار  يريادگي

  .شدمستقل استفاده  يت و مكررگيري  ازهاند  با انسيوار زيآنال ياز آزمون آمار ها داده ليو تحل هيتجز يبرا. بود 40صفر و 
در آزمون ) 21/21±37/3( و آزمون پسدر  )69/25±49/2( قبل از مداخله به) 87/11±48/2(گروه شاهد از  در يريادگينمرات  نيانگيم: نتايج

در  )72/26±84/2(و  آزمون پسدر  )21/32±81/2( قبل از مداخله به) 30/15±4/5( از يريادگينمرات  نيانگيم ،يربجگروه ت در. ديرس يادداري
با  آزمون پسنمرات  تفاوت نيانگيم ).>05/0p( دبو معناداراز نظر آماري در درون هر دو گروه  ها ميانگين فاوتت. ديرس ياددارآزمون ي

 داشتمعنادار  آماري اختالف) 81/13±12/3( نسبت به گروه سخنراني) 90/16±18/5( ينقشه مفهوم در گروه آزمون پيش
)934/2,t=005/0p<.(  

روش  تأثيرشود؛ ولي  مي دانشجويان پرستاري يادداريروش نقشه مفهومي مانند روش سخنراني باعث ارتقاي يادگيري و : گيري نتيجه
  .است ياز روش سخنران شتريب يادداريو  يريادگي ينقشه مفهومي در ارتقا

  
  يپرستار انيدانشجو ،يسخنران ،يادداري ،يريادگي ،ينقشه مفهوم: هاي كليدي واژه

  507تا  498 ):6(12؛ 1391شهريور / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
   

                                                 
 ،يراپزشكي، گروه اتاق عمل، دانشكده پ)يمرب( يمعصومه معصوم :نويسنده مسؤول *

  masoumy@yahoo.com. بوشهر، بوشهر، ايران يدانشگاه علوم پزشك
دانشگاه علوم  ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،جراحي – ي، گروه داخل)ارياستاد( يعباد عباس
 فر، يسي؛ افسانه رئ)ebadi1347@yahoo.com. (اهللا، تهران، ايران هيبق يپزشك

 يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يآموزش پرستار يدكترا يدانشجو
، )يمرب( ينيحس السادات هي؛ راض)raissifar_56@yahoo.com. (تهران، ايران  تهران،

شهركرد،  ي، دانشگاه علوم پزشكييو ماما يدانشكده پرستار ،جراحي – يگروه داخل
، )يمرب( اني؛ راهله جوانبخت)ra.hosseiny@yahoo.com. (چهارمحال بختياري، ايران

 مقدمه
با  ها مراقبتارائه اي،  حرفه ياز پرستار ييهدف نها

 ،يستيز( ها طهيدر تمام ح مارانيبه ب تيفيك نيباالتر
و  يسطح يريادگي نيبنابرا. است) ياجتماع ،يروان

                                                                              
شهركرد،  يپزشك مدانشگاه علو ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،جراحي – يگروه داخل

  )rahelehjavanbakht@yahoo.com. (چهارمحال بختياري، ايران
  3/4/91: ، تاريخ پذيرش9/11/91: ، تاريخ اصالحيه4/4/90: تاريخ دريافت مقاله
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در  يپرستار انيعملكرد دانشجو ياطالعات ناقص رو
 ماريب يگذاشته و منجر به دادخواه تأثير ماريبرخورد با ب

 يپرستار رانيمد ينگران نيتر بزرگ نيكه ا ؛شود مي
 يمشكالت ضرور نياز بروز ا يريشگيپ يبرا). 1(است

به كار  ينينو سيتدر يها شرو ياست مدرسان پرستار
وار، باعث  يو طوط يسطح يريادگي يكه به جا ؛ببرند

 شيحل مشكل و افزا ،يتفكر انتقاد يها مهارتارتقاي 
  ).2(شود انياطالعات دانشجو يادداري
انتخاب روش  ،يآموزش ياز مراحل مهم در طراح يكي

پس از انتخاب محتوا و  ني، مدرسمعموالً. است سيتدر
 سيو روش تدر يخط مش ،آموزشي لهيوس نييقبل از تع

است كه خط  نيامر ا نيا ليدل. ندينما مي خود را انتخاب
 رانيفراگ تيفعال يمدرس، چگونگ سيو روش تدر يمش

 مشخص ،يآموزشبه اهداف  دنيرس يرا، برا
  ).3(دينما مي
 هاي توان به روش مي را سيو تدر يآموزش يها شرو

ي فعال و غير فعال ها شو يا رو غيرمستقيمو  ميمستق
نكات، مطالب و  م،يمستق هاي در روش. تقسيم كرد

 يشود ول مي به فراگير ارائه ماًيمستق يآموزش يها اميپ
 رييانتقال دانش و تغ ام،ي، ارائه پغيرمستقيمدر روش 

و  دهيفا. شود مي انجامغيرمستقيم نگرش به صورت 
 رندهيادگياست كه  يبسته به نقش سيروش تدر ياثربخش

و  رندهيادگيفعال بودن  نهيزم نيدر ا .در آن برعهده دارد
 به شمار ياساس يعامل يريادگيدر امر  يمشاركت و

  .)4(رود مي
 يها كياز تكن شتريروز افزون به استفاده ب ازينامروزه 
نقش  يريادگي نديدر فرآ رندهيادگيكه  ،يخودآموز

كه هدف  يياز آنجا. شود مي دارد، احساس يتر فعال
است، كه در آن فرد قادر به اي  تكامل حرفه يپرستار
 دانشجو لذا ؛باشد يآموزش ريو تداوم مس يتيخود هدا

مهارت الزم را كسب  يخودآموز نديدر مورد فرآ ديبا
جهت  ازيمورد ن يآموزش يكارها از راه يكي. دينما
  ).5(است ينقشه مفهوم نيبه هدف فوق تدو يابيدست

 يروش آموزش ي، چهارچوب نظرو بومن ولينقل از گ به
ديويد  معنادار كه توسط يريادگي هيبر پا ،ينقشه مفهوم

  ).6(داده شده، قرار دارد شرحآزوبل 
 معنادار يريادگيآزوبل  دياز د، كرينقل از چاروف و دب به

دارد كه فرد اي  گرفته شده ادياشاره به مفهوم اطالعات 
 قيداند چگونه آن حقا مي و دهيرا به طور كامل فهم آن

مرتبط  )در مغز(شده  رهيذخ يقبل قيموردنظر را به حقا
نوع اضافه  كيوار  يوطط يريادگيكه  يدر حال .)7(دينما

به ساخت  ديو كلمه به كلمه دانش جد يكردن اجبار
 ريدر جهت درگ يتالش ريكه در آن فراگ است يشناخت

 اش انجام يبا ساخت شناخت ديجد ميكردن مفاه
  ).8(دهد نمي

دانشگاه  ينقشه مفهوم يو منشاء استراتژ خاستگاه
. بود كايمتحده آمر االتيا) Cornell University( كورنل

 يروش آموزش هياول گذاران اننينواك و همكارانش ب
  ).9و8(هستند ينقشه مفهوم

راهبرد  كي يتوان گفت كه نقشه مفهوم مي ،يطور كل به
به نقل از  و گانستون تيوا). 10(است يفراشناخت يآموزش

 فيتعر گونه نيرا ا ينقشه مفهوم، و همكاران لكزيو
 كيارتباط  قهيطر يشما يمفهومنقشه « :اند نموده
عناصر  گريبا د ن،يو همچن) ب(گريبا عنصر د )الف(عنصر

روش بر  نياساس ا. است موضوع خاص كيمرتبط با 
درصورت دريافت اطالعات به  كه منطق استوار است نيا

از آن موضوع بهتر خواهد  افراد درك شكل تصويري،
  .)11(»بود

 يبرا يبه عنوان روش يتوانند از نقشه مفهوم مي مدرسان
 يها گروهدر  ايو  يبه صورت فرد انيآموزش دانشجو

، ياز رسم نقشه مفهوم يهدف اصل. نديكوچك استفاده نما
. است يريادگي نديدر فرآ رانيفراگ درگيري بيشتر

نقشه  رهابارها و با يدر طول دوره آموزش ديبا رانيفراگ
تفكر  يندهايكه فرآ يبه طور كنند؛رسم را  يمفهوم
  ).12(گردد كيدر آنها تحر يانتقاد

 يها شحاصل رو رسد ياست كه به نظر م يدر حال نيا 
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با اطالعات  يتربيت افراد ،ها در دانشگاه يمتداول آموزش
مسائل جامعه  نيتر كه از حل كوچك ،فراوان است ينظر
در  يسنت يدر واقع، روش آموزش. هستند زاجع ندهيدر آ

را به  مياز اطالعات و مفاه يمخلوط ،ها دانشگاه
 ل،يو تحل هيدهد، اما آنان را در تجز مي قالانت انيدانشجو

كه الزمه تفكر  ديدانش جد دهي سازمانو  يبند تياولو
خواهد  يو با معن مؤثر يريادگياست و منجر به  يانتقاد
  .گذارد مي به حال خود ؛شد

نقش مراكز  ديبا ،داريپا يريادگيجهت توسعه  نيبنابرا
به عنوان  ديبه عنوان مخزن اطالعات، و اسات يآموزش

 انيو دانشجو دينما رييدهنده اطالعات، تغ انتقال سخنران و
به كسب و حفظ اطالعات بپردازند  صرفاًاين كه  يبه جا

داده و پس از  شيرا در تفكر و استدالل افزا شيمهارت خو
  ).13(اطالعات، آنها را به كار بندند شپرداز
ر خود به نقل از برون قيو همكاران در تحق يليخل
بلكه  ؛قرار داد ها در برابر دانسته ديرا نبا ريفراگ نديگو يم
روبرو نمود تا خود به  تيو موقع مسألهرا با  يو ديبا

امور و جستجو جهت كسب اطالعات و  انيكشف روابط م
 يورط ديبا زين يبرنامه آموزش. ديراه حل آن اقدام نما

را به  رندهيادگيباشد كه  افتهيو سازمان شده  يطراح
مثبت در  زشينگرش و انگ جاديدارد و موجب ا وا تيفعال
  ).14(گردد يو

 72دهند كه  مي نشان رانيانجام شده در ا يها شپژوه
 سيفعال در تدر ريغ يها شاز رو يپرستار انيدرصد مرب

درصد از  92است كه  يدر حال نيا .ندينما مي استفاده
را  يآموزش نيفعال و نو يها شرو ،يپرستار انيدانشجو
 ليدهند و تما مي حيفعال ترج ريو غ يسنت يها شبه رو

  ).15(دهند مي نشان از آنها استفادهنسبت به  ياديز
و ارتباطات  يديكل مياز مفاه ياگراميد ،يمفهوم يها نقشه

مركز نقشه  ايدر باال  ياست كه مفهوم اصل ميآن مفاه نيب
شود و  مي مرتب نيياز باال به پا ميو مفاه رديگ مي قرار

خطوط  يشود و رو مي دهيكش ميمفاه نيب يخطوط
  ).16(شود مي نوشته يجمالت ارتباط

معنادار  وهيكه به ش يدانش ،توجه به مطالب گفته شده با
تر  يمدت طوالنشود به  مي گرفته ادي يمانند نقشه مفهوم

باعث  اين نوع از يادگيري، نيهمچن .ماند مي يدر ذهن باق
 مسألهحل  ييو توانا يتفكر انتقاد ايجاد ،يادداريارتقاي 

  ).17(شود مي يپرستار انيدر دانشجو
نقشه  نيتدو تأثير يبا هدف بررس يمختلف قاتيتحق

مقطع  يپرستار انيدانشجو يبر تفكر انتقاد يمفهوم
دروس، درك مطلب  معنادار يريادگي شيافزا ،يكارشناس
 انگريب يكه همگ اند متون صورت گرفته صيتلخ ييو توانا

  .)19و18(است يريادگيدر  ياثرات مثبت نقشه مفهوم
 تأثيرو همكاران در مورد  يويتجربي گ ي مطالعه نتايج
ي آموزشي سنتي و نقشه مفهومي بر روي ها شرو

عروق نشان داد كه  يها يادگيري شناختي درس بيماري
روش نقشه مفهومي بيش از روش سنتي، يادگيري 

ي ها شناختي دانشجويان پرستاري از مبحث بيماري
  .)20(دهد مي عروقي را ارتقا

مشخص شد  زيو همكاران ن يتوسط رحماناي  مطالعه در
معنادار و بادوام،  يريادگي يدر ارتقا يكه نقشه مفهوم

  ).21(است يتر از روش سخنرانمؤثر
 نيوجود دارند كه استفاده از ا يدر متون پرستار يمقاالت

 يتئور نيارتباط ب ان،يدانشجو يآموزش نظر يروش را برا
 ،يثبت برنامه مراقبت ،يتفكر انتقاد يابيارتقا و ارزش ن،يو بال
محور و همه جانبه  ماريب يها مراقبتدوره، ارائه  يابيارزش

  .)19و1(اند نموده هيتوص انيتوسط دانشجو
استفاده از  ياز برتر تيكه حكا يوجود شواهد پژوهش با

 يمرسوم آموزش يها وهينسبت به ش ينقشه مفهوم
 يبرا يمؤثرما گام  ي، هنوز در نظام آموزش)16(دارد

 يرو برا نياز ا. راهبرد برداشته نشده است نياشاعه ا
دروس  يريادگيروش در امر  نياستفاده از ا يبررس
دو  تأثيري  سهيبا هدف مقا حاضر پژوهش ،يارپرست

بر  يو نقشه مفهوم يبر سخنران يمبتن يروش آموزش
در  يپرستار انيدانشجو يادداريو  يريادگي زانيم

  .شدقلب و عروق انجام  يمبحث پرستار
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  ها شرو
و  ،يبا طرح دوگروه يتجرب مهيمطالعه ن نيدر ا
نقشه  يروش آموزش تأثير، آزمون پس-آزمون پيش

 يادداريو  يريادگي زانيبر م يو روش سخنران يمفهوم
قلب و  يپرستار در دروس نظري يپرستار انيدانشجو

  .قرار گرفت يعروق، مورد بررس
 يپرستار 5ترم  انيپژوهش شامل دانشجو نيا نمونه

سال اول  ميكه در ن) نفر 66(ارتش  يدانشكده پرستار
 يواحد نظربراي اولين بار  ،1388-1389 يليتحص

از  كي چيه .قلب و عروق را انتخاب كرده بودند يپرستار
به را  ينقشه مفهوم ،افراد قبل از شروع اين دوره نيا

به  يمفهوم يكش شهاصول نق تيو با رعا كيكالس صورت
و  غيبت، جلسه 3از  شيببا  دانشجويان. كار نبرده بودند
ميهمان و آنهايي كه مرخصي و يا ترك  يا دانشجويان

  .شدند  از مطالعه خارج تحصيل داشتند؛
سپس . عمل آمد به آزمون پيش كي، ها ساز شروع كال قبل

ا استفاده از جدول ب ساده يروش تصادف به انيدانشجو
از  يكي. شدند ميتقس ينفر 33به دو گروه  ،اعداد تصادفي

به عنوان  يگريدو گروه به عنوان گروه شاهد و د نيا
  .نظر گرفته شد در يتجرب گروه
 يليتحص شرفتيآزمون پ كياز  ،ها داده آوري جمع يبرا

 يريادگيكه  ديساخته استفاده گرد محقق اي نهيچند گز
 قلب را مورد سنجش قرار يپرستار نهيدر زم انيدانشجو

 20اي، سوال چهارگزينه 40شامل  آزمون نيا. داد مي
 درك و طهيدر ح سؤال 20دانش و  طهيدر ح سؤال
 سؤالپاسخ درست به هر . بود ،)معنادار يريادگي( كاربرد

و حداقل صفر  40نمره كل آزمون حداكثر (نمره داشت  1
  ).بود
 نيبه ا. شد دهيمحتوا سنج ييروا قيآزمون از طر ييروا
 علمي هيأت ينفر از اعضا 12كه آزمون به  بيترت

 نهيدر زم سيكه سابقه تدر ،تهران يپرستار يها دانشكده
بر  و داده شد ،را داشتند ينقشه مفهوم ايقلب و عروق 

ت آزمون سؤاالالزم در  راتيينظرات آنها، تغاساس 

 آزموني روي ،ييايپا نييسپس، به منظور تع. دياعمال گرد
 واحد را نيا مشابه كه قبالً تيبا وضع دانشجو 16

با استفاده از روش كودر  .انجام شد ،گذرانده بودند
  ).r=7/0( ديآزمون محاسبه گرد ييايپا 20 چاردسونير

گروه  انيدرس، به دانشجو يها ساز شروع كال قبل
و  ينقشه مفهوم ،اي قهيدق 90جلسه  كيدر  يتجرب

 كي نيا عالوه بر ..آن آموزش داده شد دنيكش يچگونگ
محقق ساخته در مورد ساخت نقشه  يجزوه آموزش

سپس آموزش . شد داده انيبه دانشجو ،يمفهوم
جلسه  8به مدت  تجربيهر دو گروه شاهد و  انيدانشجو

 روز دوشنبه يگروه تجرب ،يصورت تصادفه ب(ساعته  2
در  2-4و گروه شاهد روز چهارشنبه ساعت  2-4ساعت 

  .توسط خود محقق صورت گرفت يهفته متوال 8
متون موجود در  يپژوهش محقق بر مبنا نيا در
 يها نقشه ،يتخصص يها Textو  ينترنتيا يها گاهيپا

رسم كرده و جهت  Power pointافزار  را در نرم يمفهوم
 يها دانشكده علمي هيأت يبه اعضا ييروا نييتع

سپس اشكاالت وارد شده به . تهران ارائه كرد يپرستار
آموزش گروه  ياز آنها برا هرا برطرف نموده ك ها نقشه

  .تجربي استفاده شد
و آموزش  يبه روش نقشه مفهوم يگروه تجرب موزشآ

 افزار با استفاده از نرم يگروه شاهد به روش سخنران
Power point كه مدرس در  بيترت نيانجام گرفت به ا

را با استفاده از  يآموزش مطالب درس يگروه تجرب
 1يك نمونه در شكل ( داد مي ساخته انجام محقق يها نقشه

 يبرا هر دانشجو موظف بودسپس . )مشاهده مي شود
از كل مطالب  ينقشه مفهوم كي يبعد يزشجلسه آمو

 .ديآماده نما A4برگه  كيارائه شده در جلسه قبل را در 
 انيدانشجوي  آماده شده يها نقشه يدر هر جلسه آموزش

 گرفت و به مي قرار يابيتوسط خود محقق مورد ارزش
  .شد مي آنها بازخورد داده
مطالب تنها به روش سخنراني آموزش در گروه شاهد 

جلسه بعد مطلب ارائه  يبرا انيو دانشجو شد مي داده
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. كردند مي خالصه A4برگه  كيشده در هر جلسه را در 
از هر دو  يجلسه بدون اطالع قبل 8بعد از اتمام  تيدر نها
 نيهفته بعد از آخر چهار .گرفته شد آزمون پسگروه 
  .انجام گرفت يادداريآزمون  يبدون اطالع قبل نيز،جلسه 

منظور همگن سازي دو گروه تجربي و شاهد  به
پژوهش را تنها يك دانشكده قرار ي  پژوهشگران جامعه

و آنها را به ) ي پرستاري دانشگاه ارتش دانشكده( دادند
تبادل  پيشگيري ازبه منظور . دو گروه تقسيم كردند
تجربي و ي مفهومي بين دو گروه  اطالعات در مورد نقشه

گروه تجربي درخواست شد كه  انشجويانشاهد، از د

 انيدانشجو اريدر اخت ياطالعاتي در مورد نقشه مفهوم
  .گروه شاهد قرار ندهند

و با  SPSS-15 افزار از نرم ها داده ليو تحل هيتجز جهت
نمرات  نيانگيم سهيمقا مستقل جهت ياستفاده از آزمون ت

 انسيوار زيمراحل آزمون، آنال كيدر دو گروه به تفك
نمرات و  رييروند تغ سهيمقا يبرا يتكرار يريازگاند 

 كيدموگراف يها يژگيو سهيمقا اسكوئر جهت يآزمون كا
آزمون  يسطح معنادار. در دو گروه استفاده شد )يماس(

  .در نظر گرفته شد 05/0 كمتر از ها،

  
  

  
  

  رسم شده توسط محقق ياي از نقشه مفهوم نمونه: 1 شكل
  
  
  

۶ ۶ 

 درد سينه  عاليمي
ويژگي 

بسيار  شدت

دقيقه20  زمان

رترواسترنا  محل

كوبنده ،  كيفيتش

 ناگهاني  شروع 

  شانه چپ 

  ناف

  جناغ سينهپشت 

كندايجاد مي

باشد  دارا ميكه شامل

كه شامل 

 كشد بيش ازطول مي

در ناحيه

  انتشار 

يابد  مي 
 به 

به صورت 

 آنژين صدري
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  نتايج
نشان داد كه در هر  يفرد اتيدر مورد خصوص ها افتهي

مونث و  ان،يدانشجو از) درصد 6/60(نفر  20گروه تعداد 
 يسن نيانگيم. بودند مجرد) درصد 8/81(نفر  27تعداد 

سال و گروه شاهد  23/21±40/1يگروه تجرب

 يمعدل ترم قبل گروه تجرب نيانگسال و مي 82/0±21/21
 آزمون تي. بود 88/16±02/1و گروه شاهد  94/0±05/17

سن و معدل ترم قبل دو گروه  سهيمقا يمستقل برا
  .دو گروه نشان نداد نيب يمعناداراستفاده شد كه تفاوت 

  
و آزمون آزمون  پس آزمون، پيشدر مرحله  يريادگي نمرات اريو انحراف مع نيانگيم راتييروند تغ ي سهيمقا :1 جدول

  و شاهد يدر دو گروه تجرب يادداري
 F  P آزمون يادداري آزمونپس آزمونپيش  

 P>001/0 668/219 72/26±84/2 21/32±81/2 30/15±4/5  )نقشه مفهومي(گروه تجربي 

  P>001/0  777/379 21/21±37/3 69/25±49/2 87/11±48/2  )سخنراني(گروه شاهد
 

 يريادگينمره  نيانگيم راتييدهد روند تغ مي جدول فوق نشان
 ريشكل كه ابتدا س نيدر هر دو گروه معنادار است به ا

داشته  ينزول ريداشته و سپس در هر دو روش س يصعود
 نينشان داد كه ا يتكرار يها ازهاند انسيوار زياست آزمون آنال

 ).P>001/0(در هر دو گروه معنادار است راتييروند تغ

دو  نيب يريادگينمره  نيانگيم راتييروند تغ سهيمقا در
نسبت به گروه  يكمتر راتييتغ يگروه، نقشه مفهوم

 يتكرار يها ازهاند  انسيوار زيآزمون آنال. دارد يسخنران
ار تفاوت معناد نينشان داد كه ا يگروه نيب

  ).>001/0p(است

گروه نقشه  يريادگينمرات  آزمون پيشكه در  ييآنجا از
دو گروه در ( بود شتريب ياز گروه سخنران يمفهوم
 نياختالف ب نيانگيماز  نيبنابرا) همگن نبودند آزمون پيش

 يطور همراحل مختلف آزمون در دو روش استفاده شد، ب
 آزمون پيش(مرحله  ود يريادگياختالف نمرات  نيانگيم كه
بود  يباالتر از سخنران يدر گروه نقشه مفهوم) آزمون پسبا 

 نيانگيم). 2جدول ( تفاوت معنادار بود نيا يو از نظر آمار
، و »يادداريبا  آزمون پيش« نيب يريادگياختالف نمرات 

باالتر از  يدر گروه نقشه مفهوم زين »يادداريبا  آزمون پس«
  ).2جدول (معنادار نبود ياز نظر آمار يبود ول يسخنران

  
  يشاهد و تجرب يها گروه نيها در ب آزمون نيانگياختالف نمره م اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا: 2 جدول

 

  آزمون با آزمون يادداري اختالف پس  آزمون با آزمون يادداري اختالف پيش آزمونآزمون با پساختالف پيش  گروه مورد بررسي
 48/5±5/2  42/11±43/5 90/16±18/5  نقشه مفهومي

  48/4±30/2  33/9±67/3 81/1312/3± سخنراني
 =934/2t= 832/1t=  782/1t  مستقلآزمون تي

  =005/0P< 72/0 P=  072/0P  سطح معناداري
 

  
  بحث

 يدهد كه هر دو روش آموزش مي پژوهش نشان نيا جينتا
و  آزمون پستوانسته است نمرات  يو نقشه مفهوم يسخنران

 شيافزا يبه طور معنادار آزمون پيشرا نسبت به  يادداري

 انيدانشجو يريادگي يهر دو روش در ارتقا نيبنابرا. دهد
و  اراتچو ،يمطالعات عباس جيبا نتا جهينت نيا .اند بوده مؤثر
در  ).21و7و4(دارد يخوان همو همكاران  يو رحمان، كريدب
هر دو  يو سخنران يروش نقشه مفهوم زيمطالعات ن نيا

 آزمون پيشنسبت به  انيدانشجو يريادگيارتقاي باعث 
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به علت  ،يدر گروه سخنرانارتقا  نيا ديشا. شده است
مطالب به صورت  ئهمدرس، ارا حاتيروشن بودن توض

 ايدر كالس و  رانيشده، فعال بودن فراگ يه ده سازمان
  .بوده است درحين تدريس انيدانشجو يبردار ادداشتي
 يريادگي يتواند باعث ارتقا مي يكه نقشه مفهوم افتهي نيا

پژوهش چاروت و همكاران،  يها افتهيبا  ؛شود رانيفراگ
 بتوان گفت ديشا ).22و9و7(مطابقت دارد تزيو ب يلسانميب

 يسنت يها وهيبهتر از ش يآموزش نينو يها شرو كه
 يها افتهي. است در افراد ارماندگ يريادگي شيقادر به افزا

 نديدرس فرآ يريادگيبر  زيدر تبركه اي مطالعه 
 به منظور نشان داد كه زيپرداخته است ن يپرستار

بهتر  ،يدر مورد مطالب درس داريو پا قيعم يريادگي
استفاده  ينقشه مفهوم نياز روش تدو انياست دانشجو

  ).21(دينما
توسط مدرس  يپژوهش هدف از ارائه نقشه مفهوم نيا در
 انيو روابط م ينگاه، اطالعات اصل كيبود كه فرد با  نيا

و روابط  ميبتواند مفاه يو مغز به راحت ابديآنها را در
 كيرا كه با  يكه اطالعات كند؛ چرا ريآنها را تفس انيم

 انينتوان با هزاران كلمه ب ديشود شا مي ارائه ريتصو
 يمؤثر يابزارها ز،يارائه شده ن يمفهوم يها نقشه. دكر
با  رود انتظار مي ساختار دادن به مطالب هستند و يبرا

را  يموضوعات درس انيراهبرد دانشجو نياستفاده از ا
  .شد تأييدمطلب  نيا زيدر پژوهش ما ن). 4(رنديگب اديبهتر 
را  ريفراگ دينبا كنند كه نقل مي از برونر ،و همكاران يليخل

و  مسألهرا با  يو ديقرار دارد، بلكه با ها در برابر دانسته
امور و  انيروبرو نمود تا خود به كشف روابط م تيموقع

و  بپردازد جستجو جهت كسب اطالعات و راه حل آن
 افتهيسازمان  و يطراح يطور ديبا زين يبرنامه آموزش

باعث  وكند  وادار تيرا به فعال رندهيادگيباشد كه 
و  يليخلهمچنين  ).14(شود يمثبت در و زهيانگجاديا

 :سندنوي يم) Dewey( ييويبه نقل از جان د ،همكاران
 ييها افتهيو آماده كردن  آوري جمعفعاالنه به  رياگر فراگ"

م ي، بپردازد، آن مفاهاند از آن استخراج شده ميكه مفاه

تر در  يمدت طوالن يبا معنا بوده و برا اريبس يو يبرا
 يابيقابل دست يبه راحت زين ندهيماند و در آ مي يذهن باق

 ينقشه مفهومارائه صرف  نيبنابرا). 14("خواهد بود
 و معنادار داريپا يريادگي باعث تواند نمي ،توسط مدرس

نقشه  شدر رو داريپا يريادگي يبلكه علت ارتقا .شود
 ساختن نقشه فكر يبرا ،دانشجواست كه  نيا يمفهوم

و سپس  د،ينما مي و مهم را انتخاب يديكند، اطالعات كل مي
كرده و با  يابيو ارزش يبند تياولو ز،ياطالعات را آنال

 ياطالعات در الگو نشيمتفكرانه شروع به چ ياشتر ليدل
 يريادگيمنجر به  نديفرا نيكند كه ا مي يسلسله مراتب

دانشجو، اين روش همچنين  در .شود يدر فرد م معنادار
و اطالعات  ميفعاالنه شركت نموده و مفاه يريادگيامر  در

برطبق  اطالعات جديد را و مي كند يكار مختلف را دست
ه اطالعات را ب يعني ؛دينما مي يگذار يجا يقبل يها دانسته

 نيبنابرا. دهد مي خود جا يشناخت طور آگاهانه در ساخت
دست  يريادگي يدر سطوح باال رت قيعم يريادگيبه 
 انيجرمسير  ،يمقابل، در روش سخنران در). 4(ابدي يم

و  است رانيمدرس به فراگ ياز سو شتريباطالعات 
 يموجود در ساخت شناخت ميمدرس با كلمات و مفاه

را شكل  رانيفراگ يكند كه ساخت شناخت مي يخود سع
 ديجد ميمفاه نيب يحالت، احتمال عدم هماهنگ نيدر ا. دهد

 اديز رانيفراگ يموجود در ساخت شناخت يقبل ميو مفاه
 رانيفراگ يخواهد بود و ممكن است كه در ساخت شناخت

). 1(برقرار گردد كه از درك آنها ناتوان باشند يروابط
 يريادگي زانيمكه  دادنيز نشان  مطالعه نيا جينتا

نسبت  ،يبا روش نقشه مفهوم دهيآموزش د انيدانشجو
  .است تفاوتم، يخنرانگروه س انيبه دانشجو

ساخت نقشه  نديدر فرا انيمعتقد است كه دانشجو هاموند
كه به  كنند مي استفاده يخود نظارت ياز راهبردها ،يمفهوم

هنگام ساخت  زيرا كند؛ يدر آنها كمك م يرشد تفكر انتقاد
برده  يپ شان يبه اشتباهات ادراك انيدانشجو ،ينقشه مفهوم

 دهي سازماناطالعات را آن  مجدداً و و آنها را اصالح كرده
و  داريپا يريادگيامر منجر به  نيا. كنند مي يبند تيو اولو
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 نيا). 24(شود مي يريادگي نديدر فرآ انيبودن دانشجو فعال
  .كند مي هيمطالعه ما را توج جيمطلب نتا

حافظه  ،يو فراموش يادداري ديجد يها هيدر نظر نيهمچن
 شود ينم يتلق قابل پرشدن يظرف توخال كيانسان مانند 

و به هم مرتبط از دانش و  دهيچيپي  حافظه مجموعه بلكه
دانش در مغز انسان به صورت سلسله . است ها يآگاه
كند،  ليتسهكه آن را  ينديو هر فرا ابدي مي ساختار يمراتب

لذا . شود مي و بادوام تر شتريتر، ب راحت يريادگيموجب 
وجود دارد به  يمفهوم يها كه در نقشه يساختار
 زيمطلب ن نيا. كند مي منسجم اطالعات كمك يهد سازمان

 ياددارينمره آزمون  شيافزارا در مورد مطالعه ما  جهينت
  ).16(كند يم هيتوج يدر گروه نقشه مفهوم

به  يپرستار انيكه دانشجو نيبا توجه به ا گريد يسو از
 ديبا يو درمان يبهداشت ميت اعضاي نيتر از مهم يكيعنوان 

 نيرايبنا ند،يارائه خدمات نما انيمددجو ريو سا مارانيبه ب
 نيو همچن داريمعنادار و پا يريادگيآنها از  يبرخوردار

و حل مشكل در ارائه  يتفكر انتقاد يها استفاده از مهارت
گشا بوده و جهت پرورش  راه اريبس مارانيبه ب يخدمات عال

روش  كيبه عنوان  يتوان از نقشه مفهوم يم ييروهاين نيچن
در پردازش  انيكه در آن خود دانشجو سيفعال تدر

  .اطالعات فعال هستند استفاده نمود
اي داراي  هاي مداخله پژوهش نيز مانند ديگر پژوهش اين

استفاده از گروه خاص  ،از جمله. هايي بود محدوديت

امكان تبادل اطالعات بين  ،با نمونه محدود انيدانشجو
و همزمان نبودن  ،هاي شاهد و تجربي دانشجويان گروه

آزمون  كياز  استفاده نيعالوه بر ا. گروهدو  يها برا كالس
 پس و آزمون شيپ عنوان به ،يليتحص شرفتيپمشترك 
تواند  مطالعه است كه مي نيا گريد يها تياز محدود آزمون،

 ذكر هاي با توجه به محدوديت. نتايج را تحت تأثير قرار دهد
شود كه  مي نتايج به دست آمده، پيشنهاد شده و

از دو  يي شاهد و تجربها نمونه با يمشابه يها شپژوه
دانشكده همسان انجام شود كه امكان تبادل اطالعات بين دو 

يي براي ها شهمچنين، انجام پژوه. گروه وجود نداشته باشد
نقشه مفهومي فردساخته و گروهي ساخته بر  تأثيرسنجش 

پيشرفت تحصيلي و استفاده از نقشه مفهومي توسط 
 برايوزي به عنوان ابزاري دانشجويان در واحدهاي كارآم

  .شود گردآوري اطالعات در مورد بيماران توصيه مي
  

  گيري نتيجه
مطالعه، روش نقشه مفهومي مانند  نيا جيبر اساس نتا

 يادداريروش سخنراني باعث ارتقاي يادگيري و 
روش نقشه مفهومي  تأثيرولي  ؛دانشجويان پرستاري شد

 ياز روش سخنران شتريب ،يادداريو  يريادگي يدر ارتقا
و  داريپا يريادگي جاديا يشود برا مي هيتوص لذا .بود

  .استفاده شود زيروش ن نيا ان ازيمعنادار در دانشجو
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Comparison of Two Teaching Methods on Nursing Students’ 
Learning and Retention: Concept Mapping or Lecture? 

 
Masoumeh Masoumy1, Abbas Ebadi2 , Afsaneh Raisifar3, Razieh Hosseiny4, Rahele 

Javanbakhtian5 
 

Abstract 
 
Introduction: Nursing educators should use teaching methods that promote deep learning and retention. 
The aim of this study was to compare the effects of lecture and concept mapping approaches on the nursing 
students’ learning and knowledge retention in cardiovascular nursing course. 
Methods: In a quasi- experimental study on two groups with pre test -post test design, 66 fifth-semester 
nursing students were selected through census method and randomly divided into two groups (experiment 
and control). After pre test, control and experiment groups received education for 8 sessions during 2 month, 
either by lecture method or concept mapping, respectively. Then, they took the post-test and after 4 weeks the 
retention test. To gather data, an achievement test consisting of two parts and with a score range of 0-40 was 
used which evaluated students knowledge and meaningful learning in cardiovascular nursing course. The 
data were analyzed through repeated measure ANOVA and independent T tests. 
Results: The mean of exam scores in the lecture group changed from 11.87± 2.48 in pre test to 25.69±2.49 
in post test and to 21.21±3.37 in retention test. The mean of learning scores in the concept mapping group 
changed from 15.30± 5.4 in pre test to 32.21±2.81in post-test and to 26.72±2.84 in retention test. The 
differences of mean scores were statistically significant within both groups (P<0.05). The mean of score 
increments from pretest to post test in concept mapping group (16.90± 5.18) was more than lecture group 
(13.81± 3.12, t=2.394, p<0.005). 
Conclusion: Both methods are effective ways to improve learning and retention scores in nursing students 
but concept mapping method is more effective. 
 
Keywords: concept mapping, learning, retaining, lecture, nursing students 
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