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هااي تفکار   ي مهاارت تواند به توسعهکشی مفهومی مینظیر نقشههاي تدریس اثربخش نظران معتقدند روشصاحبچكیده:

تأثیر آموزش   يي حاضر با هدف مروري بر مطالعات انجام شده در زمینهانتقادي دانشجویان پرستاري کمک کند. لذا مطالعه

 13ي مروري بر مطالعه یکهاي تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري در ایران و جهان  انجام شد. کشی مفهومی بر مهارتنقشه

کشی نقشه يمیالدي که تأثیر آموزش به شیوه 2015تا   1998هاي  ي تحقیقی، مروري و متاآنالیز منتشر شده  از سالمقاله

مفهومی بر تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري را بررسی کرده بودند، انجام شد. جستجوي مقااتت فارسای و انگلیسای داراي    

با اساتفاده از    Google Scholar, PubMed, Science Direct and Ovid ,هايدسترسی در پایگاهمتن کامل قابل 

در  Concept mapping, Critical thinking skills, Nursing student, Nursing Educationهااي  کلیادواهه 

مرور شد. معیار ارزیابی در اکثر مقاتت،  مطالعه تجربی 2ي نیمه تجربی و مطالعه 11در نهایت،  عنوان و یا چکیده، انجام شد.

کشای مفهاومی   اندکه آموزش باه روش نقشاه  هاي تفکر انتقادي کالیفرنیا بود. اکثر مطالعات گزارش کردهمهارت يپرسشنامه

باا   هاي این مطالعه نشان داد، مطالعات در ارتباطشود. یافتههاي تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري میموجب تقویت مهارت

هااي تفکار   کشای مفهاومی بار مهاارت    نقشه يکشی مفهومی هنوز در ابتداي راه است. لذا تأثیر مثبت آموزش به شیوهنقشه

صاورت واولی باا    اي بیشتر، باه انتقادي دانشجویان پرستاري هنوز موضوعی قابل بحث است و نیازمند انجام مطالعات مداخله

 است.تعداد نمونه بیشتر و با کیفیت باتتر 
 

 ،  نقشه کشی مفهومی،  آموزش پرستاري، مهارت هاي تفکر انتقاديسیستماتیکمرور  :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 يوسایله هدر محیط مراقبت سالمت عصر حاضر، که با     

اي حرفااهشااود، پرسااتاران تغییاارات سااریخ مشااخ  ماای

. تفکار  هساتند هاي تفکر انتقادي مهارت به نیازمند تجهیز

هااي شاناختی و عااوفی    مهاارت انتقادي، مفهومی شامل 

باار توساط انجمان فلسافی امریکاا مطار        اولیناست که 

جدیاد در جهات قضااوت صاحی  در      يگردید و در هزاره

عناوان یکای از   هرونده، بشرایط بالینی در حال تغییر پیش

(. 2003 چن،)است شده گرفته نظر در ياحرفه يهایژگیو

 آن یو در فرد که است یشناخت ندیفرا کی يانتقاد تفکر

 و دساتر   در اوالعاات  لیتحل و هیتجز و لیدت یبررس با

. پاردازد یما  يریگمیتصم و قضاوت به هاآن از يریگجهینت

 آموزش یاساس ياجزا از یکی یورف از(. 2014 ،یسرهنگ)

 يانتقااد  تفکار  ،يپرساتار  انیدانشجو تیترب در يپرستار

 ازمناد ین کاه  ینیباال  طیمحا  در ژهیا وهبا  مهارت نیا. است

 ارتبااط  يبرقارار  و  یصاح  قضااوت  معقول، يریگمیتصم

 مان یا مراقبت موجب و است يضرور باشد، کامالًمی  مؤثر

 نیا در(. 2008 جونز،)شودیم شواهد بر یمبتن اثربخش و

 شیافازا  موجاب  کاه  یآموزشا  يراهبردهاا  نییتع نه،یزم

 موضاو   شاود، یم انیدانشجو در يانتقاد تفکر يهاییتوانا

 يهاااپااژوهش تمرکااز و يپرسااتار مدرسااان عالقااه مااورد

(. 2007 دل،یر)اسات  باوده  ریا اخ يدهاه  دو در يپرستار

 در ،يپرستار مطالعات مرور در يمتعدد آموزش يهاروش

 بحاااث جملاااه از يانتقااااد تفکااار يارتقاااا باااا ارتبااااط

 ،(2011 پوپال، )يمورد يمطالعاه  ،(2000 پالتزر،)یگروه

 یکشا نقشاه  و( 2007 جونز،)مساأله  بار  یمبتنا  يریادگی

 ان،یا م نیا ا در کاه  دارد وجود (2011 سنگ، یت)یمفهوم

بیشاتري   گاذاري ریثأت تاوان  از یمفهاوم  یکشنقشه روش

کشای مفهاومیف فرایناد ساازماندهی     نقشهبرخوردار است. 

خاا  و بیاان   تصویري مفاهیم کلیدي حول یک موضاو   

      اي از معااانی مفهااومی در چااارچو     مجموعااه  مجاادد 

که اولین بار توسط ناووا  و همکاارانش   ست هافرضپیش

سازي آزوبال از یاادگیري   شبیه ي( بر اسا  نظریه1998)

کشای  نقشه(. 1998شناختی  بنا نهاده شده است)نووا ، 

مفهومی همانند تفکر انتقادي یک عملکرد شاناختی ییار   

و یک اساتراتژي عاالی باراي ارتقااي عملکردهااي       خطی

حرکات   يشناختی سط  بات نظیر تفکر انتقادي به واسطه

 یصااادق)هاستناشااناخته ساامت بااه هاااشاادهاز شااناخته 

 باه  يمتعادد  مطالعاات  راساتا،  نیا ا در (.2014 ،یگندمان

 يانتقااد  تفکار  تیا تقو در یمفهوم یکشرنقشهیتأث یبررس

 و یلاا يمطالعااه. اناادپرداختااه يپرسااتار انیدانشااجو

 نشان يپرستار دوم سال يدانشجو 95 يرو بر همکارانش

 يریادگیا  يارتقاا  يواساطه  به یمفهوم يهانقشه که داد

 م،یمفااه  نیبا  ارتباط و دهیچیپ يهاداده بیترک و معنادار

تفکاار انتقااادي   يداري در نماارهمعنااا شیافاازا موجااب

 هاااي حاصاال از یافتااه(. 2012دانشااجویان شااده اساات) 

 تأیید( نیز 1999(، دالی و همکاران)1994) رودا يمطالعه

کشی مفهومی بر ارتقااي  نقشهمثبت و معنادار  تأثیرکننده 

هاي تفکر انتقادي دانشجویان پرستاري است. با این مهارت

این روش در ارتقاي تفکر  تأثیروجود محققان دیگر از عدم 

 و باودن  بار زماان  کننده،جیگ به و ندیگویمانتقادي سخن 

 دارناد  اشااره  آن ضاع   نقاط عنوان به روش نیا يدشوار

 جینتااا مثااال عنااوان بااه(. 2015 همکاااران، و زادهرسااول)

 شیافازا  ریام یعلا  کاه  داد نشاان  نزیکول و لریو يمطالعه

 ینیبال یمفهوم یکشنقشه از بعد يانتقاد تفکر یکل ينمره

 گاروه  دو نیب يمعنادار تفاوت آزمون، گروه انیدانشجو در

 رسدیم نظر به و نشد مشاهده يانتقاد تفکر يارتقا نظر از

 هیپا واقخ، در(. 2003)ندمؤثر اندازه کی به روش دو هر که

 در یمفهاوم  ينقشاه  از اساتفاده  مورد در يتئور اسا  و

 وجود به توجه با اما دارد وجود يانتقاد تفکر تیتقو جهت

 ریتاأث  ماورد  در ضینقا  و ضد و متعدد يآمارها و مطالعات

 تفکار  زانیا م بار  یمفهاوم  یکشا نقشاه  روش باه  آموزش

که  يمرورمطالعه یک انجام  ،يپرستار انیدانشجو يانتقاد

باه   روشن و یکدستی از آن به دست آید ضاروري  ينتیجه

 آموزش تأثیربا هدف تعیین  مرور حاضررسید، لذا  مینظر 

تفکاار انتقااادي هاااي مهااارتکشاای مفهااومی باار  نقشااه

 دانشجویان پرستاري در ایران و جهان انجام شد.

 هاروشمواد و 
کشای  نقشاه  يبا توجه به اینکه شرو  آموزش به شیوه    

شارو  شاده باود، تماامی مقااتت      1998مفهومی از ساال 

کارآزمایی کنترل شده تصادفی و ییر تصاادفی، مطالعاات   

تاا   1998تجربی، کیفی و توصیفی که از ابتداي ساال  نیمه

مایالدي در زمیناه آماوزش باه روش      2015جوتي سال 

 يپرساتار  انیدانشجو يانتقاد تفکر بر یمفهوم یکشنقشه

 , Magiranیاوالعاات  يهاا گااه یپا در اناد، شاده  منتشر

GoogleScholar, PubMed, Science Direct 

and Ovid مقاتت يجستجو. گرفتند قرار جستجو مورد 

 ،یمفهاوم  یکشا نقشاه : یفارسا  يهادواههیکل از استفاده با

 دیا کل و يمارور  مقالاه  ،يپرستار يدانشجو ،يانتقاد تفکر

 :شامل یسیانگل يهاواهه
("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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 از استفاده با مد پاپ یاوالعات گاهیپا در جستجو. شد انجام

 :شد انجام لیذ يجستجو واهگان

1-education[mesh terms]  *nurs 

2- students[mesh terms] *nurs 

3-pupil nurse[mesh terms] 

4-*nurs 

5-Concept mapping[mesh terms] 

6-thinking[mesh terms] 

7-1 or 2 or 3 or 4 

8-5 and 6 and 7 

9-limit 8 to yr="1998-2015" 

 باه  شده رفتهیپذ مطالعات در شده ذکر منابخ نیهمچن    

 تاا  گرفات  قارار  یبررس مورد شتریب مطالعات افتنی منظور

 يجساتجو  در و بوده فوق يهاواههدیکل يحاو که یمقاتت

 از زیا ن انیا پا در. شاود  مشاخ   بودند، امدهین دست به ما

باراي اومیناان از     Google scholar يجساتجو  موتور

جستجو استفاده شد. جهت اومینان، جساتجوي مقااتت   

هاي فوق به صورت مساتقل توساط دو نویسانده    پایگاهدر 

انجام و موارد اساتخرا  شاده باا یکادیگر مقایساه شاد و       

در این مرحله، تمام مقاتتی که  .دش مقاتت تکراري حذف

هاي ذکر شده موجود واههها کلید آني چکیدهدر عنوان یا 

عناوان و   يبود، وارد لیست اولیاه شادند. پاس از مطالعاه    

 مقااتت  و رد مارتبط  ریا ی مقاتت مقاله، 1541 يخالصه

 خواناده  آنها "کامل متن" تا شد مشخ  یاحتمال مرتبط

 وارد مناسب مقاتت رد، و ورود يارهایمع اسا  بر و شود

 نموناه  -1:شاامل  مطالعه به ورود يارهایمع. شدند مطالعه

                    باشااند، يپرسااتار انیدانشااجو مطالعااه مااورد هاادف

 آزماون،  گاروه  در یمفهوم یکشنقشه روش از استفاده -2

 گاروه  در یمفهاوم  یکشنقشه از ریی یروش از استفاده -3

 ماورد  اماد یپ عنوانهب يانتقاد تفکر یابیارزش -4 و کنترل

 نموناه -1: شاامل  زیا ن مطالعاه  از خرو  يارهایمع. مطالعه

 باشاند،  يپرساتار  انیدانشجو از ریی به مطالعه مورد هدف

 ،یمفهوم یکشنقشه از ریی به مداخالت ریسا از استفاده-2

 مطالعاه  اماد یپ عناوان هب را يانتقاد تفکر که یمطالعات -3

 دستهب يتکرار مطالعات-4 و باشد نداده قرار یبررس مورد

 . همکار مرور از آمده

 هاافتهی
مطالعه بررسی شد و از   13پس از حذف موارد تکراري،     

 9ان ایرانای و  مقاله مربوط به نویساندگ  4بین این مقاتت 

مقاله  31خارجی به چاپ رسیده بود. حققان ممقاله توسط 

 اویدمقاله از  196، دایرکتساینسمقاله 1234، مدپاپاز  

روناد ورود   1به دست آمد. شاکل   ایرانمگمقاله از  80و 

مطالعه  11دهد. میمطالعات براي پژوهش حاضر را نشان 

مطالعه به روش تجربی انجام شده  2تجربی و نیمهبه روش 

بود. معیار ارزیابی تفکر انتقادي در اکثر مقاتت، پرسشنامه 

هاي تفکر انتقاادي کالیفرنیاا باود. اکثار مطالعاات      مهارت

 یمفهاوم  یکشا نقشاه گزارش کردند که آموزش باه روش  

 تیا تقو موجاب  و اسات  ماؤثر  يانتقاد تفکر يارتقا جهت

 8. شاود یم يپرستار انیدانشجو يانتقاد تفکر يهامهارت

 در یمفهااوم یکشاانقشااه روش بااه آمااوزش بااه مطالعااه

 ناد یفرا میتنظا  جهات  یجراح یداخل يکارآموز يواحدها

 1 وستیپ در شده یبررس مقاتت. بودند پرداخته يپرستار

 .اندشده خالصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاضر پژوهش یبرا مطالعات ورود روند - 1 شماره شکل

 15 يبرناماه  کیا  ریتاأث  یبررسا  باه  همکاارانش  و یل    

 یداخلا  واحد یمفهوم یکشنقشه روش به آموزش ياهفته

 دوم ساال  يپرستار انیدانشجو يانتقاد تفکر بر 2 یجراح

 روش بار  عاالوه  آزمون، گروه در مطالعه، نیا در. پرداختند

. شاد  اساتفاده  زین یمفهوم یکشنقشه يوهیش از یسخنران

 از بعاد  و قبال  بالفاصاله  تارم،  يابتدا در مطالعه يهاداده

 ،یلیتحصا  تارم  يابتادا  در. شد يآورجمخ مداخله يدوره

داري باین دو گاروه از نظار  متوساط     معناا  يآمار اختالف

هااي آن وجااود  زیرمقیااا کال تفکاار انتقاادي و    ينماره 

داري امعنا (. همچنین اخاتالف آمااري   <055/0pنداشت)

هاااا مشااااهده گاااروهبالفاصااله قبااال از مداخلاااه بااین   

اختالف آماري  ،(. اما بالفاصله بعد از مداخله<05/0pنشد)

هاااي اسااتنتا  مقیااا داري بااین دو گااروه در زیاار معنااا

( و98/4±37/2در مقایسااااااااه بااااااااا   2.08±6.15)

 +Concept mapping با استفاده از کلید واژهای
Critical thinking +Nursing students  تعداد مقاالتدر

 Magiran=80پایگاه های زیر:
,ScienceDirect=1234,pubmed=31, Ovid=196, 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مقاله وارد مرورسیستماتیک شد 42 تعداد

 

 

 

 

مورد با مطالعه  1499حذف

عنوانو  خالصه مقاله و  

 مطالعاتتکراری
 

 

 

 

در پایگاه های  01/04/1394مقاالت چاپ شده تا تاریخ 
Magiran ,Science Direct, pubmed, Ovid, 

 دستی و مجالت ایرانی چاپ شده به صورت
 

 

 

 

 

عنوان به  13تعداد مطالعه ای که وارد مرور شد، برابر 

 شرح ذیل:

 مورد 2مداخله تجربی=

 مورد 11نیمه تجربی=

 

 

 

 

مورد با مطالعه متن  29حذف

 کامل مقاله

 

 

 



 4                                                                                                                      و همكاران     حاج باقری ادیب

 1396بهار ،  1 ی،شمارههشتم سال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

( مشاهده 15/9±15/2در مقایسه با  20/10±80/1) قیا 

ها در گاروه آزماون بااتتر    ا زیرمقیشد به ووري که این 

کل پاس از   يها و نمرهمقیا (. در سایر زیر>05/0pبود)

داري مشاااهده نشااد)لی و معنااامداخلااه اخااتالف آماااري 

دانشاجوي   120(. تی سنگ و همکاارانش، 2012همکاران،

پرستاري را  وی یک ترم تحصیلی جهت تعیین اثربخشای  

 مساأله کشی مفهومی مبتنی بر حل آموزش به روش نقشه

در  دادند.در دانشجویان پرستاري تایوان مورد مطالعه قرار 

این مطالعه، دانشجویانی که واحد درسی سمینار را انتخا  

عنوان گروه آزمون، محتواي مورد نظر را که هکرده بودند، ب

هاي مفهاومی مبتنای بار    نقشهسناریوهاي بالینی در قالب 

هاي مطالعاه قبال و   بود را دریافت نمودند. داده مسألهحل 

بالفاصله بعد از دوره توسط ابازار تفکار انتقاادي چناگ و     

 داد، نشان مطالعه نیا يهاافتهی. شد يآورجمخهمکارانش 

 واور هبا  کنتارل  گاروه   يانتقااد  تفکار  يمداخلاه  از قبل

داري باتتر از گروه مداخله بود. اماا بالفاصاله پاس از    معنا

مفهومی مبتنی  يتفکر انتقادي گروه نقشه يمداخله نمره

وااور معناااداري باااتتر از گااروه   هباا مسااألهباار حاال   

 46/41±61/7در مقایساااه باااا   31/47±09/8کنتااارل)

،0001/0p< در مقایساه باا    69/46±35/7) ماه بعد 6(  و

90/7±08/42  ،004/0=p )همکاااران، و ساانگ یت)بااود 

 هادف  با یتجرب يامطالعه  ز،ین همکارانش و يآتا(. 2010

 ينقشاه  اساا   بار  یمراقبتا  يبرناماه  میتنظ ریتأث نییتع

 انیدانشاجو  نفار  80 يانتقااد  تفکار  به شیگرا بر یمفهوم

 میتقساا از پااس. دادنااد انجااام دوم و اول سااال يپرسااتار

 ساعته 4 يجلسه سه از پس آزمون گروه ها،گروه یتصادف

 ساسس . شدند آشنا یمفهوم ينقشه کردن آماده ينحوه با

 صاورت هبا  تارم  کیا  یوا  را یمراقبتا  برنامه کنترل گروه

 میتنظا  یمفهاوم  ينقشاه  فرمات  با آزمون گروه و یستون

 باا  مداخلاه  از بعد بالفاصله و قبل مطالعه يهاداده. کردند

 لیا تکم يانتقااد  تفکر يهامهارت يپرسشنامه از استفاده

 يداري بین نماره معنا يآمار اختالف ،مداخله از قبل. شد

( و 0/220±7/17تفکاااار انتقااااادي  گااااروه آزمااااون) 

(. اما بعاد  <05/0p( وجود نداشت)00/221±0/19کنترل)

از نظار  (. >05/0pداري)معناا اخاتالف آمااري    ،از مداخله

هاي آن  بین زیرمقیا  يکل تفکر انتقادي و همه ينمره

( 0/225±2/19( و کنتاارل)0/247±4/16گااروه آزمااون) 

تفکار انتقاادي گاروه     ينماره واوري کاه   هوجود داشتف ب

با  (.2012آزمون باتتر از گروه کنترل بود)آتاي و همکاران،

تجربای بار   اي نیماه مطالعهاین وجود، مانوال و همکارانش 

دانشجوي سال چهاارم دو دانشاکده پرساتاري     152روي 

مااه انجاام داد. دانشاجویان گاروه آزماون جهات        12وی 

 یمفهاوم  یکشا نقشاه مراقبتای از روش   يوراحی برناماه 

 از بعاد  بالفاصاله  مطالعاه  نیا ا يهاا داده. کردناد  استفاده

 ینیبال عملکرد مخت  يانتقاد تفکر آزمون توسط مداخله

 مطالعه نیا يهاافتهی. شد يآورجمخ يپرستار یمل انجمن

 کنتارل  گاروه  يانتقاد تفکر ينمره نیانگیم که داد، نشان

 نیانگیا م گرید عبارت هب. بود 12/92آزمون گروه و 35/95

 یمراقبتا  يبرناماه  کاه  یانیدانشاجو  يانتقاد تفکر ينمره

 نقشه گروه از باتتر اندکرده استفاده مارانیب يبرا را یسنت

. (p=012/0)باود  دار معنا زین يآمار نظر از و بود یمفهوم

 کنتارل  گروه بعد 7 در يانتقاد تفکر يها ا یرمقیز نمره

 باااودف آزماااون گاااروه از بااااتتر يدار معناااا بطاااور

 ،(p=033/0)یابیارزشااااااااا ،(p=008/0)لیاااااااااتحل

 ،(p=02/0)يزیاااااار برنامااااااه ،(p=015/0) یتوضااااا 

 و( p=047/0)اخااالق و یقااانون مسااا ل ،(p=003/0)اجاارا

 نیا با(. p=042/0)سالمت مراقبت ستمیس و تیفیک بهبود

 يدارمعنا بطور آزمون گروه نمره نیانگیم بعد سه در وجود

 آماااوزش ،(p=000/0)ساااالمت يارتقاااا باااودف بااااتتر

 نیبا  ابعاد ریسا و(. p=017/0)یمنیا و( p=000/0)مددجو

 (p=05/0)نشاد  مشاهده يدارمعنا يآمار اختالف گروه دو

 44 ویلهلام  -(. همچنین سیناترا2011)مانوال و همکاران،

اي نیمه تجربای  مطالعهدانشجوي سال دوم پرستاري را در 

 يمفهاومی باا برناماه   کشای  نقشاه  تاأثیر  يجهت مقایسه

هاي تفکر انتقاادي ماورد مطالعاه    مهارتمراقبت سنتی بر 

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       

مراقبت پرساتاري  نمودند و دانشجویان گروه آزمون فرایند 

 در. نمودناد  اجارا  و آمااده  کشی مفهاومی نقشهرا به روش 

 تفکار  يپرسشانامه  انیدانشجو يهیکل یلیتحص ترم انیپا

 مطالعاه  نیا يهاافتهی. نمودند لیتکم را ایفرنیکال يانتقاد

 گاروه  يانتقااد  تفکار  کال  نماره  نکهیا وجود با داد، نشان

 نظار  از زانیا م نیا ا اماا  ،باود  کنترل گروه از باتتر آزمون

       ،36/16 بااا سااهیمقا در 95/14) نبااود دارمعنااا يآمااار

05/0P>) گاروه  در هاا ا یا رمقیز یتماام  نمره نیهمچن       

 نظار  از اماا  ،باود  یسانت  گروه از باتتر یمفهوم یکشنقشه

(. 2012 لهلام، یو -ناترایس()<05/0P) نبود دارمعنا يآمار

 نقشاه  روش باه  آماوزش  به زین یتجرب مهین يمطالعه کی

 56 بزرگسااتن  بهداشات  يکاارآموز  واحاد  یمفهوم یکش

 یلیتحصا  تارم  کیا  مدتهب يپرستار دوم سال يدانشجو

 اخاتالف  مداخلاه  از بعاد  که است داده گزارش و پرداخته

 و آزماون  گاروه  کال  نماره  متوساط  نیب يدارمعنا يآمار

(. 2012 ،يآتااااا)(<05/0p)نشااااد مشاااااهده کنتاااارل
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 اسات  داده گزارش یتجربمهین يمطالعه کی که، یحال در

 در هفتاه  12 یو یمفهوم یکشنقشه روش به آموزش که

 ریتاأث  موجب نوزادان و مادران ژهیو مراقبت يکارورز واحد

 انیدانشاجو  يانتقاد تفکر کل ينمره نیانگیم بر يدارمعنا

 بفیا ترتهب)داشات  کنتارل  گاروه  با سهیمقا در آزمون گروه

 رمااات،ی)ن (>05/0p، 7/7±76/2 بااا سااهیمقا در 3±2/8

تاک   یتجربا ماه ینمطالعه  کیو همکارانش  کی(. ه2011

 دوم سااال يدانشااجو 18 يرو باارهفتااه  5 یواا یگروهاا

 و يکولاوه یهن يهاا بخش در يکارآموز واحد که يپرستار

 از پس انیدانشجو. دادند انجام بودند، کرده انتخا  را زنان

      ينحااوه و یمفهااوم ينقشااه میترساا ينحااوه بااا ییآشاانا

 يبارا  جامخ، يانتقاد تفکر ابزار اسا  بر هانقشه یدهنمره

 افته،ی مواجهه ینیبال سیک اسا  بر يکاراموز يجلسه هر

 جلسه نیآخر یمفهوم ينقشه تینها در. کردند هیته نقشه

 لیا تحل صاورت هبا  پژوهشاگر  نفر دو و یمرب توسط کال 

 تیاااکثر کااه داد نشااان هاااافتااهی. شااد یابیارزشاا محتااوا،

 ينقشاه  از بااتتر  ایا  3 يانتقااد  تفکار  ينمره انیدانشجو

(.  4 نمااره حااداکثر) کردنااد کسااب را یینهااا یمفهااوم

 به یمفهوم ينقشه که کردند گزارش انیدانشجو نیهمچن

 کیا  صاورت هب موضوعات به که کندیم کمک انیدانشجو

 زیا ن را میمفااه  نیبا  ارتبااط  و کنناد  نگااه  نگر کل ریتصو

 يمعطار (. 2006 همکاران، و کیه)ندینما لیتحل و هیتجز

 پاس  فقاط  ور  با یتجربمهین يامطالعه زین همکارانش و

 ینیبال یمفهوم ينقشه آموزش ریتأث نییتع هدف با آزمون

 يدانشاجو   32 یاختصاصا  يانتقااد  تفکار  يهاا مهارت بر

 مطالعاه  نیا يهاافتهی. دادند انجام هفته ده یو يپرستار

 یشناخت يهامهارت کل ينمره نیانگیم نیب که داد نشان

 کنتارل  و(  14/20±62/13) آزمون گروه در يانتقاد تفکر

 وجااااود يدارمعنااااا يآمااااار تفاااااوت(  52/6±41/6)

 کل ينمره نیانگیم تفاوت نیهمچن(. >P 0001/0)داشت

 آزماااون گاااروه در يانتقااااد تفکااار یذهنااا عااادات

باه لحاا     (30/6±51/5)با گروه کنترل (58/20±68/23)

 (.2013)معطري و همکااران، >P)01/0دار بود)معناآماري 

تجربی که به مقایساه   يهاي یک مطالعهیافتهبا این وجود 

کشای مفهاومی باالینی و فرایناد پرساتاري در      نقشه تأثیر

 دوم سال يدانشجو 41 يانتقاد تفکر يهامهارت يتوسعه

 گاروه  در کاه  داد نشاان  پرداختناد  مااه  دو یو يپرستار

 و آخار  اول، روز يانتقااد  تفکر ينمره نیانگیم نیب آزمون

 يدارمعناا  يآماار  اخاتالف  زیا ن مداخلاه  از بعاد  مااه  کی

و  15/11±93/3، 85/11±95/1بفیا ترتهبا ) نشاد  مشاهده

32/3±32/11 ،05/0P>در گاروه کنتارل     (. با این وجود

تفکر انتقادي روز اول، آخر و یک مااه   يبین میانگین نمره

 داري مشااهده شاد  معناا بعد از مداخله نیز اختالف آماري 

 17/14±84/3و  42/11±46/4، 61/11±37/2ترتیبف ه)ب

،03/0=pماه  کی يتفکر انتفاد ي(. همچنین میانگین نمره

 زیا ن يپس از مداخله در گروه کنترل باتتر و از لحا  آمار

 و زاده بیااحب(. 2012 ،یعباادل)بود( >05/0P) دارمعنااا

 و یساااارهنگ و هفتااااه 6 یواااا ،(1393)همکااااارانش

 را يپرساتار  انیدانشاجو  هفته، 8 یو( 1389)همکارانش

 بار  یمفهاوم  ينقشاه  روش به آموزش ریتأث یبررس جهت

 ماورد  يپرساتار  انیدانشاجو  يانتقااد  تفکار  يهاا مهارت

 کاه  داد نشاان  مطالعاات  نیا يهاافتهی. دادند قرار مطالعه

 گاروه  دو نیبا  يدارمعناا  يآماار  اخاتالف  مداخله از قبل

 مداخلااه از پااس بالفاصااله امااا ،(<05/0p)نشااد مشاااهده

 در آن يهاا یمق ریز و يانتقاد تفکر کل ينمره نیانگیم

 کنتاارل گااروه از باااتتر يدارمعنااا وااورهباا آزمااون گااروه

 77 همکاارانش،  و يسماو که یحال در(. >0001/0P)بود

 کیا  یوا  یتجربمهین يامطالعه در را يپرستار يدانشجو

 بار  یمفهاوم  یکشا نقشاه  ریتأث نییتع جهت یلیتحص ترم

 يپرساتار  انیدانشاجو  يانتقااد  تفکار  شیگرا و هامهارت

 روش بار  عاالوه  آزماون  گاروه  در. دادند قرار مطالعه مورد

 واحد سیتدر جهت یمفهوم یکشنقشه روش از یسخنران

 نشاان  مطالعاه  نیا ا يهاافتهی. شد استفاده یجراح یداخل

 نیانگیا م نظار  از گروه دو نیب مداخله از بعد بالفاصله داد،

 ایا فرنیکال يانتقااد  تفکار  يهاا مهاارت  آزماون  کل ينمره

(213/0=p )يانتقاد تفکر به شیگرا کل ينمره نیانگیم و 

 (. 2006)نداشت وجود( p=507/0)ایفرنیکال

 بحث
 باه  آماوزش  ریتاأث  نیای تع یبررس مطالعه نیا از هدف     

 انیدانشاجو  يانتقااد  تفکار  بار  یمفهاوم  یکشنقشه روش

 يمطالعاتی کاه باه مقایساه    رب یجامع مرور. بود يپرستار

هااي آموزشای   کشای مفهاومی باا ساایر روش    نقشهروش 

 اساا   بار  مقالاه 13 پرداخته بودناد، انجاام شاد و نهایتااً    

 یتماام . آماد  دسات هب شده،  یتعر قبل از ورود يارهایمع

 در یمفهاوم  یکشا نقشاه  روش از ،یابیا باز مورد مطالعات

 يبرناماه  یوراح روش ای یسخنران روش از و آزمون گروه

 5 يپرسااتار ناادیفرا)متداول روش بااه يپرسااتار مراقباات

 علات هب. کردند استفاده کنترل گروه در( یستون-يامرحله

 هاا نقشه یوراح ندیفرا ،یآموزش مختل  يهاطیمح وجود

 واول  مطالعات، اکثر در. بود متفاوت مداخله مدت وول و

 در نکهیا به توجه با و بوده یلیتحص ترم کی مداخله مدت

 شد یابیارزش ماه 12 از پس مطالعه امدیپ مطالعات از یکی

 کنتارل  گروه يانتقاد تفکر ينمره نیانگیم که داد نشان و

 ،(2011 مانوال،)بود آزمون گروه از باتتر يدارمعنا وور به
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 از شاتر یب تیحما جهت گرید يهاپژوهش انجام به ازین لذا

 يانتقااد  تفکار  يارتقاا  بر یمفهوم یکشنقشه یوول ریتأث

 يانتقااد  تفکار  سانجش  ابازار  ن،یهمچن. شودیم احسا 

 یمین از شیب در یول نبود گریگدی مشابه مختل ، مطالعات

 يانتقاااد تفکاار يهااامهااارت يپرسشاانامه از مقاااتت از

 ف2003 لر،یو ف2011 ،یسرهنگ)بود شده استفاده ایفرنیکال

 ،2012 ،یعباادل ف2012 لم،یلهاایو-ناترایساا ف2012 ،يآتااا

 ابازار  از مطالعاه  دو(. 2007 ،يساماو  ف2014 زاده، بیحب

 ف2012 ،یل)کردناد  اساتفاده  يانتقااد  تفکار  ساختهمحقق

 يانتقااد  تفکار  ا یا مق از مطالعاه  کیا  ،(2013 ،يمعطر

 از مطالعاه  کیا  ،(2011 سانگ،  یت)ماساتر  ماک  دانشگاه

 یمل انجمن ینیبال عملکرد یاختصاص يانتقاد تفکر آزمون

     جااامخ اباازار از مطالعااه کیاا ،(2006 ک،یه)يپرسااتار

 کیاا و( 2011 مااانوال،)يانتقاد تفکاار یفاایک یدهاانمااره

 جیکمبر دانشگاه يانتقاد تفکر یابیارزش ابزار از زین مطالعه

 مطالعاات  اکثار  چناد  هر(. 2011 رمات،ین) نمودند استفاده

 یتا  ف2012 ،یل ف2011 ،یسرهنگ) کیستماتیس مرور نیا

 ف2006 ک،یه ،2011 رمات،ین ،2012 ،يآتا ،2011 سنگ،

 اثاربخش  از یحااک ( 2014 زاده، بیا حب ف2013 ،يمعطر

 يانتقااد  تفکر يتوسعه در یمفهوم یکشنقشه روش بودن

 نیا ریتأث عدم از گرید مطالعات داردف يپرستار انیدانشجو

 کنندهجیگ به و دارند تیحکا يانتقاد تفکر يارتقا در روش

 ضاع   نقااط  عنوان به روش نیا يدشوار و بودن برزمان و

 مثال عنوان به(. 2012 لهلم،یو-ناترایس) کنندیم اشاره آن

 و يسااماو و( 2003 لاار،یو) همکااارانش و لااریو يمطالعاه 

 يمعنادار تفاوت که داد نشان( 2007 ،يسماو) همکارانش

 از يپرساتار  ندیفرا و ینیبال یمفهوم یکشنقشه گروه نیب

 رساد یما  نظر به و نشد مشاهده يانتقاد تفکر يارتقا نظر

 مانوال پژوهش جینتا. ندمؤثر اندازه کی به روش دو هر که

 زیا ن( 2012)همکاارانش  و یعبدل و( 2011) همکارانش و

 يانتقااد  تفکار  يهاا مهاارت  ينمره نیانگیم که داد نشان

  گاروه  باا  ساه یمقا در يپرساتار  ناد یفرا گاروه  انیدانشجو

 يهاافتهی.  است داشته شتریب رشد ینیبال یمفهوم ينقشه

  نکاه یا وجاود  باا  داد، نشاان  زیا ن لهام یو-ناترایس يمطالعه

 از باتتر یمفهوم یکشنقشه گروه يانتقاد تفکر کل ينمره

 يآماار  نظار  از زانیا م نیا ا اما ،بود يپرستار ندیفرا گروه

 در نکهیا به توجه با(. 2012 لهلم،یو-ناترایس) نبود دارمعنا

 يانتقااد  تفکار  مهاارت  ابازار  از مطالعاات  از یمین از شیب

 که دارد تیاهم نکته نیا ذکر است، شده استفاده ایفرنیکال

 ،یابیارزشا  ابعاد در را يانتقاد تفکر يهامهارت آزمون نیا

 یاساتنتاج  و ییاستقرا استدتل استنباط، ل،یتحل و هیتجز

 يجنباه  هاا مهاارت  نیا از کدامچیه که ردیگیم اندازه  را

 نکاه یا وجاود  با لذا و( 2014 زاده، بیحب)ندارد یاختصاص

 در و اسات  برخاوردار  یمناسب ییایپا و ییروا از آزمون نیا

 يهاا مهارت اما است بوده استفاده مورد يمتعدد مطالعات

 قرار یابیارزش مورد را يپرستار در یاختصاص يانتقاد تفکر

 يانتقاد تفکر سنجش بومن و گال يدهیعق بنابر. دهدینم

 توافاق  مورد یفیتعر رایز است، زیبرانگ چالش يپرستار در

 باومن،  و گال)نادارد  وجود يپرستار در يانتقاد تفکر يبرا

 تفکار  يارتقاا  علال  جملاه  از کاه  رسدیم نظر به(. 2006

 روش نیا در که است نیا مطالعات، از يتعداد در يانتقاد

 کاه  شوندیم ارا ه یشکل به یاصل موضو  با مرتبط مطالب

  یاوالعااات يواحاادها نیباا ارتباوااات یراحتاا بااه بتااوان

 کاه  يواور  ،شاد  متوجاه  را یاصل مطلب يدهندهلیتشک

 اوالعات کند،یم فکر نقشه يتوسعه و جادیا يبرا دانشجو،

 ل،یا تحل و هیا تجز را آنها سسس و انتخا  را يدیکل و مهم

 به شرو  يانتقاد يتفکر با و کرده یابیارزش و يبندتیاولو

 کاه  کندیم یمراتب سلسله يالگو کی در اوالعات نشیچ

 يارتقاا  و اوالعاات  معناادار  يریادگی به منجر ندیفرا نیا

 نکاه یا وجود با(. 2014 زاده، بیحب)شودیم يانتقاد تفکر

 تواناد یما  یمفهاوم  یکشا نقشاه  از استفاده ،يتئور نظر از

 مارور  نیا يهاافتهی اما ،شود يانتقاد تفکر يارتقا به منجر

کند. ایان موضاو    نمی حمایتوور قطعی هاز این فرضیه ب

  یتعاار  باه  توجاه  باا  ،تواند به ایان دتیال باشاد: اوتً   می

 آزماون  نیچناد  ،شاده  ارا اه  يانتقاد تفکر از که يمتعدد

 یآموزشا  مراکاز  در يانتقاد تفکر سنجش جهت استاندارد

 نیا متفاوت ییایپا و ییروا لذا. ردیگیم قرار استفاده مورد

 اًیثان باشد، گذارریتأث شده سنجش امدیپ بر تواندیم ابزارها

 در  کیا  يبارا  ایلاب  یکشنقشه روش نکهیا به توجه با

هاي درسی دیگر را واحدشد و دانشجویان همزمان میاجرا 

لاذا باه دلیال تسالط      ،نمودناد میبه روش سنتی دریافت 

کاارگیري  ههاي سنتی تدریس، در صورت بمدر  به شیوه

 توانناد  مای هاي آموزشی فعاال باراي ایان واحادها،     روش

 واور هبا . دهاد  قارار  خاود  ریتاأث  تحت را مطالعه يهایافته

اي جاامخ  خالصهبا هدف فراهم کردن  حاضر مرور خالصه،

هاي مطالعات متعدد انجام شده اسات، اماا   یافتهو ترکیب 

در  قاوي شواهد در دستر  در این مرور شواهد قطعای و  

کشی بر تفکار انتقاادي   نقشهمورد اثربخشی روش آموزش 

 کند. نمیدانشجویان پرستاري فراهم 

 نتیجه گیری
 تحقیقاات نشاان داد کاه    يمرورمطالعه این  يهاافتهی    

انجام شده در ارتبااط باا نقشاه کشای مفهاومی هناوز در       

مثبت آموزش باه شایوه نقشاه     تأثیرابتداي راه است . لذا 

کشی مفهومی بر مهارت هاي تفکار انتقاادي دانشاجویان   
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و نیازمناد انجاام    استپرستاري هنوز موضوعی قابل بحث 

مطالعات مداخله اي بیشتر، بصورت وولی با تعاداد نموناه   

باشاد.  کیفیت باتتر بصورت مارور تحلیلای مای    بیشتر و با

و انگلیسی زبانی مرور حاضر تنها بر روي گزارشات فارسی 

انجام شده که متن کامل آنها در جستجوي اینترنتی قابال  

هاي عاتی به زباندسترسی بوده است، لذا ممکن است مطال

هاا و یاا   دیگر موجود باشد که به دلیل انتشار به سایر زبان

امکان دسترسی به متن کامل آنهاا، در مارور حاضار     عدم

هااي ایان   محادودیت مورد توجه قرار نگرفته باشند کاه از  

شود. همچنین ممکن است مطالعااتی  میمطالعه محسو  

صورت الکترونیک منتشر نشده و هوجود داشته باشند که ب

 ماورد  حاضار  قیا تحق در آنچاه هایی به ییر از پایگاهیا در 

 . باشند شده منتشر ،است گرفته قرار جستجو
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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. 
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, Critical thinking skills.  
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