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Abstract
Introduction: Clinical nursing education provides an opportunity to learn the skills and competencies
required by the profession. Therefore, using modern educational methods such as concept mapping
in nursing can be useful. The purpose of this study was to explain the perceptions of nursing students
in education using concept mapping.
Methods: This qualitative study had a conventional content analysis and was conducted on 16 sixthsemester nursing students of Rasht Islamic Azad University, who passed the clinical unit of intensive
care nursing by using concept map in 2018-2019. Data were collected via semi-structured in-depth
interviews, and data analysis was performed by Graneheim and Lundman's conventional content
analysis method using MAXQDA software.
Results: The main theme of the study was "effective clinical education", which encompassed
three categories of "efficiency of clinical education" consisting subcategories of "deepen learning",
"self-directed learning, "objectification of nursing process" and "adaptation", "guiding the thought
process" consisting subcategories of "get a comprehensive view", "reinforcement of critical thinking
and clinical judgement" and "reflection" and "a step toward becoming a professional" consisting
subcategories of "professional interaction", "client-centered care" and "seeking help".
Conclusions: The results showed concept map is a useful tool in clinical nursing education that
students considered it effective clinical education. This method is a powerful tool in clinical nursing
education in designing nursing care plan that can replace traditional methods.
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چکیده
مقدمــه :آمــوزش بالینــی پرســتاری فرصــت آموختــن مهــارت هــا و شایســتگی هــای مــورد نیــاز حرفــه را فراهــم مــی ســازد .از ایــن
رو بکارگیــری روش هــای آموزشــی نویــن همچــون نقشــه مفهومــی در پرســتاری مــی توانــد مفیــد باشــد .هــدف از ایــن مطالعــه تبییــن
ادراک دانشــجویان پرســتاری از آمــوزش بالینــی بــه شــیوه نقشــه کشــی مفهومــی بــود.
روش کار :مطالعــه حاضــر یــک تحقیــق کیفــی اســت کــه بــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی قــراردادی بــا مشــارکت  16دانشــجوی
تــرم ششــم پرســتاری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رشــت کــه واحــد کارآمــوزی مراقبــت ویــژه را بــه روش نقشــه مفهومــی گذرانــده
بودنــد در ســال  98-97در شــهر رشــت ،انجــام گرفــت .داده هــای مطالعــه از طریــق مصاحبــه هــای عمیــق نیمــه ســاختار یافتــه جمــع
آوری شــد؛ و بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کیفــی قــراردادی  Graneheimو  Lundmanبــا بکارگیــری نــرم افــزار MAXQDA
تحلیــل گردیــد.
یافتــه هــا :مضمــون اصلــی مطالعــه "آمــوزش بالینــی اثــر بخــش" بــود کــه از ســه طبقــه اصلــی "کارآمــدی آمــوزش بالینــی" شــامل
زیرطبقــات "تعمیــق یادگیــری"" ،یادگیــری خودهدایــت شــونده"" ،عینیــت یافتــن فراینــد پرســتاری" و "ســازگاری"" ،هدایــت فراینــد
تفکــر" شــامل زیرطبقــات "دریافــت تصویــری کلــی"" ،پــرورش تفکــر منتقدانــه و اســتدالل بالینــی" و "بازاندیشــی" و "گامــی بــه
ســوی حرفــه ای شــدن" شــامل زیرطبقــات "تعامــل حرفــه ای"" ،مراقبــت مــدد جومحــور" و "جســتجوی کمــک" تبییــن شــد.
نتیجــه گیــری :نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از آن اســت کــه روش آموزشــی نقشــه مفهومــی روشــی مفیــد در آمــوزش پرســتاری بوده
کــه دانشــجویان آن را آمــوزش بالینــی اثربخــش دانســتند .ایــن روش ابــزاری قدرتمنــد در آمــوزش پرســتاری بالینــی در طراحــی برنامــه
مراقبــت پرســتاری اســت کــه مــی تــوان آن را جایگزیــن روش هــای ســنتی نمــود.
کلید واژه ها :تحقیق کیفی ،دانشجویان ،پرستاری ،یادگیری فعال.
مقدمه
پرســتاران در موقعیــت هــای غیرقابــل پیــش بینــی کــه در
بالیــن بوقــوع مــی پیونــدد نیازمنــد اتخــاذ تصمیمــات ســریع
مــی باشــند [ .]1از ایــن رو آمــوزش پرســتاری بایــد بــر راهکارهای
آموزشــی کــه باعــث ارتقــای تفکــر انتقــادی ،توانایــی حــل مســاله،

تصمیــم گیــری بالینــی و اســتقالل در عمــل مــی شــود ،تاکیــد
داشــته باشــد [ .]2 ,3همچنیــن انتظــار مــی رود دانشــجویان
پرســتاری تنهــا بــر فراگیــری مهــارت هــای بالینــی تمرکــز نکننــد
بلکــه تفکــر منتقدانــه ،جســتجوی دانــش و خودآگاهــی را بیاموزنــد
[ .]4آمــوزش بالینــی پرســتاری کــه بخش انفــکاک ناپذیــر آموزش
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مــی توانــد منجــر بــه ارتقــای یادگیــری دانشــجویان پرســتاری
شــود [ Eisenmen .]16در مطالعــه ای دیگــر اظهــار کــرد کــه
نقشــه مفهومــی یــک اســتراتژی قــوی بــرای یادگیــری اســت کــه
مــی توانــد دانــش نظــری را بــه عمــل بالینــی مرتبــط ســازد .وی
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نقشــه کشــی مفهومــی مــی توانــد
مهــارت قضــاوت بالینــی و تفکــر انتقــادی دانشــجویان پرســتاری
را ارتقــا دهــد [ .]11رســول زاده و همــکاران نیــز دریافتنــد روش
آموزشــی نقشــه مفهومــی در مقایســه بــا روش آموزشــی ســنتی،
مهــارت بالینــی دانشــجویان پرســتاری را افزایــش مــی دهــد [.]17
در مطالعــه  Heidariو  Mardani-hammolehنیــز  95درصــد
دانشــجویان پرســتاری کــه بــه شــیوه نقشــه مفهومــی آمــوزش
دیــده بودنــد ،دربــاره اســتفاده از ایــن روش ابــراز رضایــت کردنــد
[ .]18زارع و کارگرجهرمــی از روش نقشــه مفهومــی بــرای آمــوزش
فراینــد پرســتاری بــه پرســتاران بخــش ویــژه اســتفاده کردنــد و به
ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن روش بــه عنــوان یــک اســتراتژی
آموزشــی بــرای یادگیــری فراینــد پرســتاری مفیــد می باشــد [.]19
از طرفــی  Salvadorو همــکاران دریافتنــد طراحــی برنامه مراقبتی
بــه شــیوه ســتونی در ارائــه مراقبتــی جامــع و منحصــر بــه فــرد
بــرای بیمــار ضعیــف بــوده و دارای اشــکاالتی اســت و بایــد از
شــیوه هــای نویــن بــرای تدویــن فراینــد پرســتاری اســتفاده نمــود
[ .]20در حالــی کــه  karnبــه ایــن نتیجــه رســید کــه یادگیــری
معنــادار دانشــجویان پرســتاری کــه فراینــد پرســتاری را بــه شــیوه
ســنتی آموختــه بودنــد بــا گروهــی کــه بــه روش نقشــه مفهومــی
آموختــه بودنــد ،تفاوتــی نداشــت [.]21
بررســی مطالعــات انجــام گرفتــه دربــاره کاربــرد نقشــه مفهومــی
در آمــوزش پرســتاری نشــان مــی دهــد کــه اطالعــات محــدودی
دربــاره تجــارب دانشــجویان از آمــوزش بالینــی بــه شــیوه نقشــه
مفهومــی وجــود دارد .از ایــن رو تحقیقــات کیفــی بیشــتری بــرای
تبییــن پیامدهــای بکارگیــری ایــن روش آموزشــی بــر ادارک و
تجــارب دانشــجویان پرســتاری بــه ویــژه در طراحی برنامــه مراقبت
پرســتاری مــورد نیــاز اســت .ارزیابــی ادراک دانشــجویان پرســتاری
از آمــوزش بــا روش نقشــه کشــی مفهومــی در مراقبــت از بیمــاران
در قالــب فراینــد پرســتاری ،مــی توانــد اطالعــات ارزشــمندی
دربــاره طراحــی مراقبــت پرســتاری از بیمــاران در بالیــن در جهــت
ارتقــای آن در اختیــار نهــد .از طرفــی ارزیابــی ادراک دانشــجویان
از روش آموزشــی در بالیــن بــه مدرســان آمــوزش پرســتاری جهــت
بکارگیــری موثرتریــن روش هــای آموزشــی کمــک کننــده اســت.
همچنیــن یکــی از چالــش هــای آمــوزش بالینــی عــدم وجــود
برنامــه مــدون آموزشــی اســت کــه فراگیــر را درگیــر یادگیــری

دانشــجویان پرســتاری اســت ،فرصــت آموختــن ایــن مهــارت ها و
شایســتگی هــا را فراهــم مــی ســازد [.]5
بخــش اساســی در آمــوزش بالینــی دانشــجویان پرســتاری ،طراحی
برنامــه مراقبــت پرســتاری اســت کــه دانــش نظــری را مبــدل بــه
دانشــی کاربــردی و عملــی مــی نمایــد .برنامــه مراقبــت پرســتاری
ابــزاری مهــم بــرای تعییــن مشــکالت ســامتی مختــص بیمــار
و ارائــه مراقبــت هــای مربوطــه محســوب مــی شــود [ .]6فراینــد
پرســتاری کــه بهتریــن مراقبــت هــا را ارائه کنــد ،نمایانگــر تجارب
پرســتاران و دانــش وســیع آنــان اســت .از ایــن منظــر یکــی از
اهــداف مهــم آمــوزش دانشــجویان پرســتاری ،ارتقــای ادراک
فراگیــران از فراینــد پرســتاری اســت [ .]7دانــش آموختــگان رشــته

پرســتاری بعنــوان عضــو حرفــه ای کادر درمــان بــرای طراحــی و
اجــرای فراینــد پرســتاری نیازمنــد مهــارت تفکــر انتقــادی ،حــل
مســاله ،اســتقالل و حرفــه ای گرایــی هســتند .یکــی از راهکارهای
آموزشــی کــه قــدرت ارزیابــی دانــش و فراینــد تفکــر و ارتقــای
تفکــر انتقــادی فراگیــران پرســتاری را دارد ،روش آموزشــی
نقشــه کشــی مفهومــی اســت [.]8 ,9
نقشــه کشــی مفهومــی بــرای اولیــن بــار توســط  Novakو
 )1984( Gowinپایــه گــذاری شــد کــه آن را بــر اســاس تئــوری
یادگیــری آزوبــل طراحــی کردنــد [ .]10نقشــه کشــی مفهومــی
یــک اســتراتژی یادگیــری اســت کــه امکان دســتیابی ،ســازماندهی
و ارائــه دانــش را فراهــم مــی ســازد [ .]11ایــن روش بــه فراگیــران
کمــک مــی کنــد تــا مفاهیــم مــورد نظــر را در سلســله مراتبــی
از مفاهیــم جایابــی کــرده و ارتباطــات میــان آنهــا را درک کننــد.
مفاهیــم یــا موضوعاتــی کــه داخــل اشــکال هندســی ارائــه
مــی شــوند بــا کلمــات یــا عباراتــی کــه ارتبــاط میــان آنــان را
توضیــح مــی دهنــد ،بهــم مرتبــط مــی شــوند .روش نقشــه کشــی
مفهومــی بــا ایجــاد چهارچــوب پایــه بــه فراگیــران یــاد مــی دهــد
کــه جزییــات را جایابــی کننــد .همچنیــن بــه آنــان کمــک مــی-
کنــد تــا جــای مفهومــی تــازه فراگرفتــه شــده درمیــان مفاهیــم
از قبــل فراگرفتــه شــده را تشــخیص داده و میــان ایــن مفاهیــم
ارتبــاط برقــرار کنــد .بــه ایــن ترتیــب بخاطرســپاری طوالنــی
مــدت اطالعــات ،کدگــذاری بــه شــیوه ای معنــادار و فراخوانــی
آســان اطالعــات اتفــاق مــی افتــد [.]12 ,13
مطالعــات کمــی مختلفــی در حــوزه تأثیــر روش آموزشــی نقشــه
کشــی مفهومــی بــر آمــوزش دانشــجویان پرســتاری انجــام شــده
اســت [ Eisenmann .]15 ,14 ,9در مطالعــه خــود بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه اســتفاده از نقشــه کشــی مفهومــی بالینــی بــا
تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و یکپارچگــی آن بــا فراینــد پرســتاری
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کــرده و بــا فلــش میــان بخــش هــای مختلــف نقشــه مفهومــی
ارتبــاط برقــرار کردنــد .بــرای قابــل فهــم بــودن ارتبــاط میــان
مفاهیــم مــی توانســتند روی فلــش ها نــوع ارتبــاط را بــا واژه هایی
چــون منجــر مــی شــود بــه ،مرتبــط اســت بــا و  ..توضیــح دهنــد.
کدبنــدی نقشــه شــامل معنــای اشــکال و رنگهــای بــکار رفتــه و
داروهــای مصرفــی نیــز در پاییــن یــا پشــت برگــه توضیــح داده
میشــد [ .]9،12 ،13دانشــجویان در روزهای ســوم ،ششــم و هشــتم
کارآمــوزی  6نقشــه مفهومــی مراقبــت پرســتاری از بیمارانشــان
را طراحــی نمودنــد .از روز چهــارم نقشــه هــای مفهومــی اولیــه
فراگیــران در جلســات گروهــی مــورد بحــث قــرار گرفتــه و بــا
راهنمایــی اســتاد مربوطــه و نقطــه نظــرات ســایر دانشــجویان
نقشــه مفهومــی کامــل شــد .در ایــن بحــث هــای گروهــی بــه
دانشــجو دربــاره صحــت ارتباطــات طراحــی شــده میــان مفاهیــم
مختلــف نقشــه بازخــورد داده شــد [ .]9دانشــجویان طــی چنــد روز
آتــی کارآمــوزی ایــن فرصــت را داشــتند تــا قبــل از تکمیــل نقشــه
هــای مفهومــی ،اثربخشــی مداخــات پرســتاری طراحــی شــده را
ارزشــیابی کننــد .نقشــه هــای مفهومــی که دانشــجویان پرســتاری
طراحــی کردنــد بــرای بیمــاران مبتــا بــه ســندروم کرونــری حــاد
( ،)acute coronary syndromeســکته قلبــی (myocardial
 ،)infarctionنارســایی قلــب ( ،)heart failureپریکاردیــال
افیــوژن ( ،)pericardial effusionآندوکاردیــت (،)endocarditis
پریکاردیــت ( ،)pericarditisفیبریالســیون دهلیــزی (atrial
 ،)fibrillationتاکیــکاردی حملــه ای دهلیــزی (paroxysmal
 )atrial tachycardiaو تاکیــکاردی بطنــی (ventricular
 )tachycardiaبــود .نمونــه ای از نقشــه هــای مفهومــی طراحــی
شــده توســط دانشــجویان ضمیمــه مــی باشــد (شــکل .)2
داده هــا از طریــق مصاحبــه هــای چهــره بــه چهــره نیمــه
ســاختاریافته کــه توســط نویســنده اول انجــام گرفــت ،جمــع
آوری شــد .مصاحبــه هــا بــر ادراک دانشــجویان از شــیوه آموزشــی
نقشــه کشــی مفهومــی و چالــش هــای مربوطــه تمرکــز داشــت.
ســواالت اصلــی مصاحبــه عبــارت بودنــد از :ادراک خــود از آموزش
بــه روش نقشــه کشــی مفهومــی را توضیــح دهیــد .در آمــوزش
بــا ایــن شــیوه چــه چالــش هایــی را تجربــه کردیــد .ایــن روش
آموزشــی چــه تأثیــری بــر آمــوزش بالینــی شــما داشــت .جهــت
شــفاف ســازی پاســخ فراگیــران از ســواالت کاوشــی اســتفاده
مــی شــد .کلیــه مصاحبــه هــا در اتاقــی خصوصــی در دانشــکده
علــوم پزشــکی طــی  45الــی  60دقیقــه انجــام گرفــت .در کل 20
مصاحبــه بــا  16مشــارکت کننــده انجــام شــد.
بــرای تحلیــل مصاحبــه هــا از روش تحلیــل محتــوای کیفــی

فعــال نمایــد .از ایــن رو بــا توجــه بــه خــاء موجــود در پژوهــش
هــای انجــام گرفتــه در ایــن حــوزه ،هــدف از مطالعــه حاضــر
تبییــن ادراک دانشــجویان پرســتاری دانشــگاه آزاد اســامی رشــت
از آمــوزش بــه شــیوه نقشــه کشــی مفهومــی بــود.
روش کار
مطالعــه حاضــر بــه شــیوه کیفــی و تحلیــل محتــوای قــراردادی
انجــام شــد کــه داده هــای آن در ســال  97-98از طریــق مصاحبــه
هــای نیمــه ســاختار یافتــه بــا دانشــجویان پرســتاری جمــع آوری
شــد .جامعــه ایــن پژوهــش دانشــجویان کارشناســی پرســتاری
واحــد رشــت بودنــد کــه واحــد کارآمــوزی پرســتاری ویــژه را بــه
شــیوه آموزشــی نقشــه کشــی گذرانــده بودنــد .بــا اســتفاده از روش
نمونــه گیــری هدفمنــد دانشــجویانی کــه از قــدرت بیــان مطلوبــی
بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن ادراک خــود برخــوردار بــوده و بــرای
شــرکت در مطالعــه رضایــت داشــتند ،بــا حداکثــر تنــوع از نظــر
ســن ،جنــس ،وضعیــت تاهــل و اشــتغال انتخــاب شــدند .نمونــه
گیــری تــا زمــان بــه اشــباع رســیدن طبقــات ادامــه پیــدا کــرد .بــه
ایــن ترتیــب بــا  16مشــارکت کننــده مصاحبــه شــد.
طــی واحــد کارآمــوزی مراقبتهــای ویــژه کــه در بخــش ســی
ســی یــو اجــرا شــد ،جهــت طراحــی برنامــه فراینــد پرســتاری از
روش نقشــه کشــی مفهومــی اســتفاده شــد [ .]10ایــن دانشــجویان
تجربــه قبلــی آمــوزش بــه شــیوه نقشــه مفهومــی را نداشــته و در
واحدهــای کارآمــوزی قبلــی از روش ســنتی بــرای تهیــه فراینــد
پرســتاری اســتفاده کردنــد .جهــت اجــرای کارآمــوزی با اســتفاده از
روش آموزشــی نقشــه کشــی مفهومــی ،قبــل از شــروع کارآمــوزی
دانشــجویان طــی یــک کارگاه دو ســاعته بــا روش نقشــه کشــی
مفهومــی آشــنا شــده و جهــت درک بیشــتر دانشــجویان یــک
نمونــه نقشــه مفهومــی در بیمــار مبتــا بــه اختــال مــادرزادی
قلــب طراحــی شــد .درطــی واحــد کارآمــوزی دانشــجویان موظــف
بودنــد طــی دوره نــه روزه ،شــش نقشــه مفهومــی طراحــی کننــد.
در هــر روز بــه هــر دانشــجو دو بیمــار اختصــاص مــی یافــت.
بــرای طراحــی برنامــه فراینــد پرســتاری بــا بکارگیــری نقشــه
کشــی مفهومــی بــه شــیوه سلســله مراتبــی ،فراگیــران تشــخیص
پزشــکی بیمــار را در مرکــز یــا راس برگــه مــی کشــیدند .ســپس با
توجــه بــه عالیــم ،نشــانه هــا ،عوامــل خطرآفریــن ،نتایج تســتهای
آزمایشــگاهی کــه بــا اشــکال هندســی یــا رنــگ هــای متفــاوت
طراحــی کردنــد ،تشــخیص هــای پرســتاری را ثبــت کردنــد.
بــر اســاس تشــخیص هــای پرســتاری ،اهــداف کوتــاه مــدت و
درازمــدت ،مداخــات پرســتاری و ارزشــیابی را زیــر آن ترســیم
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علــوم پزشــکی گیــان ســنجیده شــد .بــه ایــن معنــی کــه بخــش
هایــی از متــن مصاحبــه همــراه بــا کدهــا و طبقــات پدیــدار شــده
توســط ایــن دو ناظــر آشــنا بــا تحقیــق کیفــی مــورد بررســی و
تاییــد قــرار گرفــت .بــرای انتقــال پذیــری یافتــه هــا ،نقــل
قــول هــای مشــارکت کننــدگان بــه همــان صــورت ارائــه شــد.
ایــن مطالعــه توســط کمیتــه اخــاق در پژوهــش هــای
زیســت پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی رشــت بــا کــد
 .IR.IAU.RASHT.REC 1396.158مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
از مشــارکت کننــدگان رضاینامــه کتبــی اخــذ شــده و پژوهشــگر
متعهــد شــد کــه اطالعــات حاصلــه محرمانــه مانــده و تنهــا از
متــن مصاحبــه هــا بصــورت نقــل قــول بــدون ذکــر نــام در هنگام
انتشــار نتایــج مطالعــه اســتفاده خواهــد شــد .مصاحبــه هــا در یــک
محیــط خصوصــی و بــدون ســروصدا انجــام گرفتــه و مشــارکت
کننــدگان از ضبــط مصاحبــه هــا آگاه بودنــد .بــه اطــاع آنــان
رســانده شــد کــه مشــارکت در مطالعــه اختیــاری بــوده و در هــر
زمــان مختــار بــه خــروج از مطالعــه بــوده و عــدم رضایــت بــرای
مشــارکت در مطالعــه یــا خــروج از آن تأثیــری بــر نمــره کارآمــوزی
آنــان نــدارد.

قــراردادی  Graneheimو  Lundmanبــا بکارگیــری نــرم افــزار
 MAXQDAاســتفاده شــد [ .]22بــر مبنــای ایــن روش ،فایــل
هــای صوتــی مصاحبــه هــا کلمــه بــه کلمــه بعــد از انجــام هــر
مصاحبــه اجــرا و پیــاده ســازی شــد و بــرای دســتیابی بــه درکــی
کلــی چندیــن بــار خوانــده شــد .ســپس متــن مصاحبــه هــا خــط
بــه خــط مطالعــه شــده و بــه واحدهــای معنــا شکســته شــده،
متراکــم ،کدگــذاری و برچســب گــذاری شــد .کدهــای حاصلــه بــر
اســاس شــباهت هــا و تفــاوت هــا بررســی شــده و در طبقــات و
زیرطبقــات ســازماندهی شــدند .در تحلیــل داده هــا بطــور مســتمر
و همزمــان بــا جمــع آوری داده هــا انجــام شــد .بــه ایــن ترتیــب
داده هــا و کدهــای حاصلــه دائمــا مــورد مقایســه قــرار مــی گرفتند.
داده هــای حاصــل از هــر مصاحبــه راهنمایــی بــرای مصاحبــه
بعــدی بــود .بــرای مدیریــت داده هــا از نــرم افــزار MaxQDA10
اســتفاده شــد.
بــرای اطمینــان از اعتبــار و دقــت داده هــا از معیارهایــی همچــون
مقبولیــت ( ،)credibilityتاییدپذیــری ( ،)confirmabilityقابلیــت
انتقــال ( )tranferabilityو قابلیــت وابســتگی ()dependability
اســتفاده شــد .روش مقبولیــت شــامل درگیــری طوالنــی مــدت
محقــق بــا موضــوع تحقیــق و داده هــا و همچنیــن کنتــرل توســط
خــود مشــارکت کننــده هــا انجــام شــد .بــه ایــن صــورت کــه
بخشــی از متــن مصاحبــه همــراه بــا کدهــای اولیــه بــه رویــت
مشــارکت کننــدگان رســیده و میــزان تطابــق کدهــای اســتخراج
شــده بــا نظــر مشــارکت کننــدگان مقایســه شــد .تاییدپذیــری
یافتــه هــا بــا کنتــرل دو نفــر از اعضــای عیــات علمــی دانشــگاه

یافته ها
محــدوده ســنی مشــارکت کننــدگان بیــن  20تــا  24ســال ،اکثریت
( )%75مونــث ،اکثریــت ( )%81/25آنــان مجــرد و همچنیــن
اکثریــت ( )%62/5آنــان شــاغل نبودنــد (جــدول .)1

جدول  .1ویژگی های فردی مشارکت کنندگان مطالعه

کد

سن (سال)

جنس

تاهل

اشتغال

م1-
م2-
م3-
م4-
م5-
م6-
م7-
م8-
م9-
م10-
م11-
م12-
م13-
م14-
م15-
م16-

24
20
21
20
23
23
21
22
22
22
23
22
23
21
23
23

دختر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
دختر
دختر
دختر
دختر
پسر
دختر
دختر
دختر
دختر
پسر

متاهل
مجرد
مجرد
مجرد
متاهل
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد
متاهل
مجرد
مجرد
مجرد
مجرد

شاغل
دانشجو
دانشجو
شاغل
دانشجو
دانشجو
شاغل
دانشجو
شاغل
دانشجو
دانشجو
دانشجو
دانشجو
شاغل
دانشجو
شاغل
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مضمــون اصلــی «آمــوزش بالینــی اثربخــش» از ســه طبقــه اصلی
و ده زیرطبقــه حاصــل شــد .ســه طبقــه اصلــی شــامل «کارآمــدی
آمــوزش بالینــی»« ،هدایــت فراینــد تفکــر» و «گامــی بــه ســوی
حرفــه ای شــدن» بــود( .جــدول .)2

ج-عینیت یافتن فرایند پرستاری:

اکثــر فراگیــران اظهــار داشــتند کــه بــا ایــن روش بــه درک
صحیحــی از فراینــد پرســتاری رســیده و نقشــه هــای مفهومــی
باعــث مــی شــد کــه تشــخیص هــای پرســتاری را تــک بــه
تــک لیســت کــرده ،اهــداف را تنظیــم و برنامــه هــای مراقبتــی را
طراحــی کــرده و ارزشــیابی کــرده و آموزشــهای الزم را بــه بیماران
ارائــه کننــد .آنــان ایــن روش را در مقایســه بــا اجــرای فراینــد
پرســتاری بــه شــیوه ســنتی ،کارآمــد دانســته کــه بــا پیامدهــای
مثبــت آموزشــی همــراه اســت.
«بــرای نوشــتن فراینــد پرســتاری قبــا فقــط یــک تاریخچــه مــی
گرفتیــم و بــر اســاس بیمــاری موجــود تشــخیص هــای پرســتاری
رو از کتــاب درمیاوردیــم .ولــی در ایــن واحــد مجبــور بودیــم بــر
اســاس کلیــه اطالعــات موجــود دربــاره بیمــار ،فرایند پرســتاری رو
بصــورت نقشــه طراحــی کنیــم» (م.)12-

-1کارآمدی آموزش بالینی:

طبقــه کارآمــدی آمــوزش بالینــی توســط چهــار زیرطبقــه «تعمیــق
یادگیــری»« ،یادگیــری خودهدایــت شــونده و جســتجوگرایانه»،
«عینیــت یافتــن فراینــد پرســتاری» و «ســازگاری» شــکل گرفــت.
الف-تعمیق یادگیری:

یکــی از ایــده هــای مشــترک در بیشــتر فراگیــران ایــن بــود کــه
تجربــه روش آموزشــی نقشــه مفهومــی بــه آنــان کمــک کــرد تــا
از یادگیــری خــود آگاه شــده و بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن مفاهیــم و
ســازماندهی مطالــب درســی بــه یادگیــر خــود تعمیــق بخشــند.
«در موقعیــت هایــی قــرار مــی گرفتــم کــه شــاید قــادر بــه
تحلیــل آن بــودم ولــی نــه بــا جزییــات و نــه بصــورت عمیــق.
نمــی تونســتم کل مفاهیــم آموختــه شــده در کالس درس رو در
کنــار هــم تجمیــع کنــم ولــی ایــن روش امکانــش رو بــرام فراهــم
کــرد» (م.)3-
اســتنباط از ادراک مشــارکت کننــدگان نشــان مــی دهــد کــه بــا
ایــن روش امــکان ارتبــاط تئــوری و عمــل فراهــم شــده و بــه ایــن
ترتیــب بــه درک بهتــری از مطالــب درســی دســت مــی یابنــد.
«اینطــوری خیلــی از مطالبــی رو کــه ســر کالس خونــده بودیــم رو
تونســتیم در بخــش بــکار ببندیــم» (م.)10-

د -سازگاری:

مشــارکت کننــدگان از احساســات خــود دربــاره ســازگار شــدن
بــا یــک روش آموزشــی ناآشــنا گفتنــد .نقشــه مفهومــی شــیوه ای
جدیــد از یادگیــری در برنامــه آموزشــی پرســتاری بــود کــه آنــان
را دچــار ســردرگمی ،اســترس و اضطــراب کــرده و نمــی دانســتند
چگونــه بایــد از آن کمــک گیرنــد .بــا گذشــت زمــان و آشــنایی
بیشــتر و تمریــن بــود کــه بتدریــج بــا آن ســازگار شــدند.
«اولــش گیــج بــودم .چــون از قبــل چیــزی دربــاره نقشــه مفهومــی
نمی دونســتم» (م.)12-
فراگیــران توضیــح دادنــد کــه بعضــی دانشــجویان در هنــگام بحث
دربــاره نقشــه فعــال تر بــوده درحالیکــه برخــی اعتمادبنفــس کافی
بــرای اظهارنظــر در هنــگام بحث را نداشــتند.
«وقتــی اســتاد بــرای روز اول ایــن روش رو توضیــح داد گیــج بــودم
و نمــی دونســتم بایــد چیــکار کنــم و چــه جــوری نقشــه بکشــم.
ولــی کــم کــم کــه پیــش رفتیــم و عملــی روی نقشــه هامــون کار
کردیــم برامــون شــیرین شــد و درکــش کردیــم» (م.)13-
عــاوه بــر آن فراگیــران مجبــور بودنــد بــرای جمــع آوری
اطالعــات جهــت طراحــی نقشــه هــای مفهومــی زمــان زیــادی
را صــرف کننــد.
«زمانــی کــه بــرای کشــیدن نقشــه الزم داشــتیم در مقایســه بــا
فراینــد پرســتاری روتیــن ،خیلــی زیــاد بــود .مخصوصــا وقتــی
اولیــن نقشــه رو میخواســتیم بکشــیم» (م.)5-

ب-یادگیری خودهدایت شونده و جستجوگرایانه:

بــه اســتناد ســخنان مشــارکت کننــدگان نقشــه مفهومــی آنــان را
وادار مــی کــرد تــا بصــورت مســتقل در جســتجوی اطالعــات
مربــوط بــه بیمــاران خــود برآینــد .ایــن روش آموزشــی آنــان را
تشــویق کــرد تــا بجــای دریافــت کنندگانــی منفعــل در فراینــد
آمــوزش -یادگیــری ،مشــارکت کننــده ای فعــال بوده و مســئولیت
یادگیــری را خــود بــر عهــده بگیرنــد .نقــل قولهــای زیــر تاییــدی
اســت بــر ایــن ادعــا.
«بــا ایــن روش نتهــای ســر کالس کفایــت نمــی کــرد .مجبــور
بــودم در کتابهــا جســتجو کنــم ،از اســتادم بپرســم و خــودم دنبــال
مطالــب بگــردم و ایــن کار بــه مــن کمــک کــرد تــا خــودم فعــال
باشــم و یادگیــری مســتقل داشــته باشــم» (م.)1-
«در ایــن واحــد فهمیــدم کــه مســئولیت یادگیری بیشــتر بــه عهده
خودمــه .قبــا فکــر مــی کــردم همــه اطالعــات رو اســتادها بایــد
در اختیــارم بگذارنــد ولــی االن اینطــوری فکــر نمــی کنــم» (م-
.)15

-2هدایت فرایند تفکر:

دومیــن طبقــه اســتخراج شــده از تحلیــل بیانــات دانشــجویان در
ارتبــاط بــا ادراکشــان از نقشــه مفهومــی هدایــت فراینــد تفکــر
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مــی کــردم و بــا توجــه بــه اون چیزایــی کــه در مــورد بیمــارم بــود
اطالعــات رو جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل مــی کــردم» (م.)2-
«در ایــن روش مرتــب از اســتادم بازخــورد مــی گرفتــم .اینطــوری
کار خودمــو ارزیابــی مــی کــردم و نقشــه هــام رو اصــاح مــی
کــردم» (م.)5-
مواجهــه بــا مشــکالت بیمــاران و وضعیتهــای دشــوار و عــدم
قطعیــت بــه فراگیــران کمــک مــی کــرد تــا پــی بــه دانــش
ناکافــی خــود ببرنــد .در چنیــن موقعیتهــای مواجهــه بــا موقعیتهای
چالــش زا بــرای طراحــی بهتریــن مراقبت ،مــدرس آنان را تشــویق
بــه بازاندیشــی مــی کــرد.
«گاهــی اوقــات نمــی تونســتم بــر اســاس اطالعاتــی کــه از قبــل
داشــتم یــه بیمــار رو مدیریــت کنــم .اســتادم بهــم کمکــم مــی
کــرد تــا بــا دقــت بیشــتری فکــر کنــم و اشــتباهاتم رو اصــاح
کنــم» (م.)13-

بــا ســه زیرطبقــه «دریافــت تصویــری کلــی»« ،پــرورش تفکــر
منتقدانــه و اســتدالل بالینــی» و «بازاندیشــی» اســت.
الف-دریافت تصویری کلی:

همزمــان بــا ســازگاری بــا ایــن روش جدیــد فراگیــران دریافتنــد
کــه مجبورنــد فراینــد تفکرشــان را بــه شــیوه ای سیســتماتیک،
خــاق و مفهومــی توســعه دهنــد .آنــان یــاد گرفتنــد کــه چگونــه
نقشــه مفهومــی طراحــی کننــد و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه اینــکار
بــه آنــان کمــک مــی کنــد تــا منطقــی تــر تفکــر کننــد و مفاهیــم
را بهــم مرتبــط کــرده تــا تصویــری کلــی از مشــکل را دریابنــد.
«بیشــتر بیمــارام چنــد تــا مشــکل در سیســتم هــای مختلــف
داشــتند مثــا هــم قلبشــون درگیــر بــود ،هــم ریــه و کلیــه و بــرای
هرکــدوم هــم دارو مصــرف مــی کردنــد .اینطــوری مــی تونســتم
ارتبــاط ایــن مشــکالت رو بــا هــم ببینــم» (م.)16-
«در بخشــهای دیگــه همــه چیــز رو جداگانــه در ســتون هایــی
مــی نوشــتیم بــدون اینکــه بینشــون ارتباطــی ایجــاد کنیــم .ولــی
در نقشــه مفهومــی بایــد کل اجــزای یــک نقشــه را بهــم ربــط
بدیــم و بــه ایــن ترتیــب یــک کلیتــی از بیمــار در ذهنمــون شــکل
مــی گیــره» (م.)14-

-3گامی به سوی حرفه ای شدن:

دیگــر طبقــه شــکل گرفتــه در ایــن مطالعــه طبقــه گامــی بــه
ســوی حرفــه ای شــدن اســت کــه از ســه زیرطبقــه «تعامــل
حرفــه ای» « ،مراقبــت مددجــو محــور» و «جســتجوی کمــک
«شــکل گرفــت.

ب-پرورش تفکر منتقدانه و استدالل بالینی:

مشــارکت کننــدگان ایــن مطالعــه یکــی از نتایــج روش آموزشــی
نقشــه مفهومــی را دســتیابی بــه تفکــر انتقــادی و اســتدالل بالینــی
بعنــوان ضرورتــی بــرای حرفــه پرســتاری دانســتند.
«ایــن روشــی اســت کــه بــه مــن کمــک کــرد ایــده هــای ســازنده
و خــاق داشــته باشــم .بــه مــن کمــک کــرد یادگیــری و درک
بهتــری داشــته باشــم .اینطــوری اشــتیاق زیــادی بــرای یادگیــری
دارم» (م.)6-
فراگیــران بــر ایــن اعتقــاد بودند کــه بکارگیــری نقشــه مفهومی در
شــرایط بحرانــی بیمــار مــی توانــد تفکــر انتقــادی را تقویــت کند.
«مــن بیمــاری داشــتم کــه یــه دفعــه عالیــم حیاتیــش تغییــر کرد.
بایــد علتــش رو مــی فهمیــدم و اون رو بــه عوامــل دیگــه مرتبــط
مــی کــردم مثــا چــه داروهایــی مصــرف مــی کنــه» (م.)13-

الف-تعامل حرفه ای:

مشــارکت کننــدگان بــرای ارائــه برنامــه مراقبــت پرســتاری بــا
اســتفاده از نقشــه مفهومــی مجبــور بودنــد بــا پرســتاران بخــش و
حتــی پزشــکان در ارتبــاط باشــند واطالعــات مربــوط بــه بیمــاران
را بــا آنــان تبــادل کننــد.
«مــا بــرای اینکــه مداخــات طراحــی شــده رو اجــرا کنیــم مجبور
بودیــم بــا پرســتارای بخــش هماهنــگ باشــیم و ایــن باعــث شــد
کــه تــو ایــن واحــد بیشــتر از قبــل بــا پرســتارها تعامــل داشــته
باشــیم» (م.)4-
«گاهــی نیــاز بــود بعضــی چیزهــا رو از پزشــک بیمــار بپرســیم کــه
چــون دسترســی بــه اتندهــا نداشــتیم اغلــب از رزیدنــت هــا کمک
مــی گرفتیــم» (م.)1-

ج-بازاندیشی:

ب-مراقبت مددجومحور:

در ایــن مطالعــه فراگیــران دریافتنــد کــه از نظــر مدنظــر قــرار
دادن نیازهــای بیمــار از جنبــه هــای مختلــف تقویــت شــدند؛ و
نقشــه مفهومــی روشــی بــرای ارتقــای کارآیــی در حــل مشــکالت
ســامتی بیمــاران اســت.
«مــا در ایــن واحــد مجبــور بودیــم بــرای هــر بیمــار بــا توجــه بــه
شــرایط منحصــر بفــرد خــودش بهتریــن مراقبتهــا را طراحــی کنیم
و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف مجبــور بودیــم بــه جنبــه هــای

تعــدادی از دانشــجویان در ایــن واحــد کارآمــوزی عمــل و تفکــر را
تلفیــق کــرده و دربــاره اعمــال خــود فکــر کــرده و آن را تحلیل می
کردنــد .آنــان بــه تجــارب قبلــی خــود مراجعــه کــرده و آنچــه را که
دربــاره بیمارانشــان بوقــوع مــی پیوســت را مجــددا جمــع آوری و
تجربــه قبلــی خــود را پیــش رو گذاشــته و بــه ارزشــیابی مجــدد آن
مــی پرداختنــد.
«مــن گاهــی بــه تجربــه هایــی کــه از قبــل داشــتم مراجعــه
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اشــتراک گذاشــتن اطالعــات و پرســش و پاســخ فــی مابیــن بــه
یادگیــری مشــارکت کننــدگان کمــک مــی کردنــد.
«زمانــی کــه اطالعــات مــورد نظــر رو نمــی تونســتم پیــدا کنــم
دوســتام بهــم کمــک مــی کــردن .در واقــع مــا اطالعــات رو بیــن
خودمــون رد و بــدل مــی کردیــم .گاهــی اطالعاتــی رو مــن پیــدا
مــی کــردم و در اختیــار دوســتام مــی گذاشــتم .در واقــع همفکــری
مــی کردیــم» (م.)7-

مختلــف فکــر کنیــم و بهتریــن تصمیــم را بــرای بیمــار بگیریــم»
(م.)11-
ج-جستجوی کمک:

مشــارکت کننــدگان در جســتجوی کمــک گرفتــن از اســتاد و
همکالســان خــود بودنــد .آنــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه اســتاد بــا
توضیــح دربــاره شــرایط و کیــس بیمــار ،تشــویق آنــان بــه تفکــر،
بازخــورد دادن و کمــک بــه فراگیــران بــرای پــی بــردن بــه نقــاط
ضعــف خــود بــه آنــان کمــک مــی کــرد .همکالســان نیــز بــا بــه

جدول .2طبقات و زیرطبقات اصلی ادراک دانشجویان پرستاری از آموزش به شیوه نقشه کشی مفهومی
مضمون اصلی

زیرطبقات

طبقات

تعمیق یادگیری
کارآمدی آموزش بالینی

یادگیری خودهدایت شونده و جستجوگرایانه
عینیت یافتن فرایند پرستاری
سازگاری

آموزش بالینی اثربخش

دریافت تصویری کلی
پرورش تفکرمنتقدانه و استدالل بالینی

هدایت فرایند تفکر

بازاندیشی
تعامل حرفه ای
گامی بهسوی حرفه ای شدن

مراقبت مددجومحور
جستجوی کمک

داد کــه فراگیــران ایــن روش را عامــل ارتقــای یادگیــری خــود
دانســته و بــه کمــک آن قــادر بــه ســازماندهی مفاهیــم مربــوط بــه
ارزشــیابی بیمــاران بودنــد [.]25
از دیــدگاه فراگیــران بــا بکارگیری روش نقشــه مفهومــی ،یادگیری
خودهدایــت شــونده و جســتجوگرایانه داشــتند .در ایــن راســتا
 Ajiو همــکاران مــی نویســند روش هــای نویــن آموزشــی بــه

بحث
ایــن مطالعــه بــرای تبییــن ادراک دانشــجویان پرســتاری از
آمــوزش بــه شــیوه نقشــه مفهومــی اجــرا شــد .بــر اســاس
یافتــه هــا ،فراگیــران بــا یادگیــری بــه روش نقشــه مفهومــی
«کارآمــدی آمــوزش بالینــی»« ،هدایــت فراینــد تفکــر» و «گامــی
بــه ســوی حرفــه ای شــدن» را تجربــه کردنــد.
در ایــن کارآمــوزی بالینــی فراگیــران بــه درکــی از کارآمــدی
آمــوزش بالینــی رســیدند کــه بــه واســطه آن توانســتند بــا برقراری
ارتبــاط میــان مفاهیــم و ســازماندهی مطالــب درســی یادگیــری
خــود را تعمیــق بخشــند .یکــی از عملکردهــای ذهنــی اساســی
بــرای یادگیــری ،توانایــی مدیریــت اطالعــات و برقــراری ارتبــاط
میــان دانــش و اطالعــات اســت [ .]23در ایــن راســتا فراگیــران
مطالعــه  Ahmedو  Mohamedعنــوان کردنــد کــه ارتبــاط میــان
مفاهیــم نقشــه مفهومــی برایشــان معنــادار بــوده و بــه شــیوه ای
ســازماندهی شــده آمــوزش دیدنــد [ .]24عــاوه بــر آن نتایــج
مطالعــه  Juniorو همــکاران بــر ارزشــیابی بیمــاران روماتیســمی
در درس فیزیوتراپــی بــا بکارگیــری روش نقشــه مفهومــی نشــان

فراگیــران ایــن اجــازه را میدهــد تــا یادگیــری خــود هدایــت شــونده
داشــته و مدرســان تبدیــل بــه تســهیل کننــدگان فراینــد یادگیــری
مــی شــوند کــه از یادگیــری فراگیــران حمایــت مــی کننــد.
فراگیــران مطالعــه حاضــر نیــز بــه روش هــای مختلــف بیــان
کردنــد کــه مســئولیت یادگیــری در ایــن واحــد بــر عهده خودشــان
بــود [.]26
عینیــت یافتــن فراینــد پرســتاری یکــی از ادراکات دانشــجویان این
پژوهــش از روش نقشــه مفهومــی بــود .فراگیــران طراحــی فراینــد
پرســتاری بــا اســتفاده از روش نقشــه مفهومــی را در مقایســه بــا
روش ســنتی موثرتــر مــی دانســتند .در ایــن راســتا نتیجــه مطالعــه
 Heidariو  Mardani-Hamoolehنشــان دادنــد ،%75 ،%70/8
 %58/3و  %70/8فراگیــران کامــا موافــق بودنــد کــه بــه ترتیــب
37

نشریه آموزش پرستاری ،دوره  ،11شماره  ،3مرداد و شهریور 1401

بعــدی و تلفیقــی تجزیــه و تحلیــل کــرده و زنجیــره هــای بهــم
پیوســته ارتباطــات علــت و معلولــی را قبــل از دســتیابی بــه نتیجــه
بوضــوح درک کنــد Vasec .دریافــت نقشــه مفهومــی محرکــی
بــرای بکارگیــری مهــارت هــای تفکــر همچــون تحلیــل ،تفســیر
و ارزشــیابی اســت از ایــن رو قابلیــت ارتقــای تفکــر انتقــادی را
دارد [ .]31ایــن روش ابــزاری مفیــد اســت کــه بــا تمرکــز بــر
منطــق باعــث تقویــت اســتدالل بالینــی نیــز می-شــود .روشــهایی
چــون نقشــه شــناختی و نقشــه مفهومــی بــا اســتفاده از اشــکال و
شــیوه هــای بصــری از فرایندهــای اســتدالل فراگیــران حمایــت
کــرده و بــه جنبــه هــای کلیــدی اســتدالل توجــه مــی کننــد [.]32
تعــدادی از دانشــجویان پرســتاری بــا بازاندیشــی فراینــد تفکــر خود
را هدایــت مــی کردنــد .مواجهــه بــا حقایــق و چالــش هــا ،یکــی
از عوامــل محــرک بازاندیشــی در دانشــجویان پرســتاری اســت.
درگیــر شــدن فعــال فراگیــر در بالیــن و تشــویق مــدرس بــرای
توصیــف چنیــن موقعیتهایــی درجهــت ارتقــای درک و فهــم و
معنــادار شــدن چنیــن موقعیتهایــی ،محرکــی بــرای بازاندیشــی
اســت [ .]33یادگیــری بازاندیشــانه بــه تجــارب دنیــای واقعــی
بســتگی دارد ؛ و در موقعیتهــای بالینــی فراگیــر بــا چالــش هــای
پیچیــده دنیــای بالیــن مواجــه مــی شــود .در ایــن خصــوص
مــدرس ایــن توانایــی را دارد کــه بــدون ایجــاد گیجــی و ناامیــدی،
بســتر مناســب بــرای بازاندیشــی را در بالیــن فراهــم ســازد [.]4
البتــه تجــارب دنیــای واقعــی بــه تنهایــی محــرک بازاندیشــی
نیســتند ،بلکــه مــدرس بــا تنظیــم اهــداف یادگیــری واضــح،
اســتفاده از اســتراتژیهای یادگیــری موثــر ،حمایــت کافــی از فراگیــر
و ارائــه بازخوردهــای ســازنده بــه بازاندیشــی دانشــجو کمــک
مــی کنــد [ .]34در مطالعــه حاضــر نیــز مــدرس بــا اســتراتژی
یادگیــری نقشــه مفهومــی بــه بازاندیشــی دانشــجویان کمــک
نمــود.
فراگیــران دربــاره اینکــه فعالیــت هــای آموزشــی تجربــه شــده در
طــی واحــد کارآمــوزی ویــژه بــرای فعالیــت حرفــه ایشــان بعنــوان
یــک پرســتار در آینــده مفیــد بــود بحــث کردنــد .آنــان اســتفاده از
روشــی چــون نقشــه مفهومــی را بــرای مراقبــت مددجــو محــور،
تعامــل حرفــه ای بــا پرســتاران و پزشــکان و جســتجوی کمــک
از مــدرس و هــم کالســان کمــک کننــده مــی دانســتند .نتیجــه
مطالعــه ای نشــان داد کــه اســتفاده از نقشــه مفهومــی باعــث مــی
شــود تــا دانشــجویان پرســتاری دیــدگاه جدیــدی در بالیــن کســب
کــرده و بــه قضــاوت بالینــی بهتــری برســند [ .]35همچنیــن یافته
هــای مطالعــه ای دیگــر نشــان مــی دهــد کــه نقشــه مفهومــی
باعــث فراگیــری مهــارت هــا شــده و دانشــجویان پرســتاری را قادر

در حیطــه هــای داده هــای جمــع آوری شــده ،مشــکالت لیســت
شــده بیمــاران ،تنظیــم اهــداف کوتــاه مــدت واجــرای مداخــات
پرســتاری ،بــا نقشــه مفهومــی موثرتــر از طراحــی فرایند پرســتاری
ســنتی اســت [ .]18در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان اظهــار نمــود
کــه روش تدریــس ســنتی فراینــد پرســتاری بــا فرمــت ســتونی
قابــل اختصاصــی کــردن بــرای هــر بیمــار نیســت .زیــرا دانشــجو
مــی توانــد لیســت مشــکالت و مداخــات مربوطــه را بــدون
مرتبــط ســاختن آن بــا نیازهــای بیمــار ،از کتــاب فراینــد پرســتاری
اســتخراج کنــد [ .]27عــاوه بــر آن فرمــت چنــد صفحــه ای
فراینــد پرســتاری ســنتی باعــث مــی شــود تــا فراگیــر قــادر بــه
مشــاهده ارتباطــات میــان داده هــا نباشــد.

آخریــن زیرطبقــه کارآمــدی آمــوزش بالینــی ،ســازگاری بــود.
اگرچــه فراگیــران در ابتــدای کارآمــوزی بدلیــل ناآشــنا بــودن روش
نقشــه مفهومــی ،دچــار گیجــی و اســترس بودنــد ولــی بــه تدریــج
بعــد از آشــنا شــدن بــا طراحــی نقشــه بــا آن ســازگار شــدند .علــت
ایــن یافتــه اینســت کــه فراگیــران چــون بــه روش هــای ســنتی
عــادت دارنــد ،در مقابــل روش هــای جدیــد آموزشــی مقاومــت
کــرده و بــا آن راحــت نیســتند [ .]28از طرفــی همانگونــه کــه
فراگیــران ایــن مطالعــه اذعــان داشــتند بزرگتریــن مشــکل اجــرای
نقشــه مفهومــی زمــان بــر بــودن آن اســت؛ زیــرا فراگیــران بــرای
تحقیــق و مطالعــه دربــاره مفاهیــم نقشــه و درک ارتباطــات میــان
مفاهیــم نیــاز بــه صــرف زمــان طوالنــی دارنــد [.]25
طبقــه بعــدی مطالعــه هدایــت فراینــد تفکــر بــود .فراگیران بــر این
بــاور بودنــد کــه بــا ایــن روش بصــورت سیســتماتیک و خــاق،
تفکــر مــی کردنــد .آنــان بــا برقــراری ارتبــاط میــان مفاهیــم
مرتبــط بجــای احاطــه بــر مفاهیــم گسســته بــه تصویــری کلــی
از بیمارانشــان دســت مــی یافتنــد .زیــرا روش آموزشــی نقشــه
مفهومــی ابــزاری اســت کــه باعــث میشــود دانشــجویان پرســتاری
گامهــای منطقــی در راســتای اجــرای مداخــات پرســتاری بردارند.
آنــان بــا ارتباطــات ناصحیــح میــان مفاهیــم بــه ســوء برداشــت
هــای خــود پــی بــرده و بــا توانمنــد شــدن در برقــراری ارتبــاط
میــان نشــانه هــای بیمــار و ارزیابــی هــا مــی تواننــد بــه تصویــری
بــزرگ از یــک موقعیــت بالینــی دســت یابنــد [ .]29همچنیــن
فراگیــران ایــن مطالعــه معتقــد بودنــد نقشــه مفهومــی توانایــی
پــرورش مهــارت تفکــر انتقــادی را داراســت .مطالعــات مختلفــی
نشــان داده انــد کــه نقشــه مفهومــی توانایــی تقویــت مهــارت
تفکــر انتقادی دانشــجویان پرســتاری را دارد [ ]9 ,13 ,14در تفســیر
ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت طراحــی نقشــه فراگیــر را وادار مــی-
کنــد تــا داده هــای مربــوط بــه بیمــار را طــی فرایندهایــی چنــد
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مــی ســازد تا مشــکالت بالینــی را تشــخیص داده و بــرای مراقبت
از بیمــار تصمیــم بگیرنــد ( .)36در مطالعــه حاضر اســتفاده از نقشــه
مفهومــی باعــث دیــدگاه جامــع نگــر بــه بیمــار و ارائــه مراقبــت
مددجــو محــور شــد .در واقــع ایــن روش بــه فراگیــران کمــک مــی
کنــد تــا بیمــار را بعنــوان انســانی بــا ابعــاد مختلــف بپذیــرد .آنچــه
فراگیــران را بــه ســوی ایــن دیــدگاه ســوق مــی دهــد ،پرســتاری و
مراقبــت اســت کــه جوهــره حرفــه را تشــکیل مــی دهد و اســتفاده
از نقشــه مفهومــی ایــن دیــدگاه را تقویــت مــی کنــد.
محیــط یادگیــری بالینــی حمایــت کننــده یکــی از مهــم تریــن
عوامــل ایجــاد انگیــزش در یادگیــری و کاهــش اســترس فراگیران
اســت [ .]37در ایــن مطالعــه دانشــجویان بــرای طراحــی نقشــه
مجبــور بودنــد تعامــل مناســبی بــا پرســتاران و پزشــکان داشــته
باشــند .پرســنل بالینــی بــا برقــراری ارتبــاط مناســب با دانشــجویان
پرســتاری مــی تواننــد محیــط یادگیــری حمایــت گــر را ایجــاد
کننــد [ .]38در مطالعــه  Farziو همــکاران دانشــجویان پرســتاری
از جملــه موانــع آمــوزش بالینــی را ارتبــاط نامناســب بــا پزشــکان
و پرســتاران و عــدم دریافــت بازخــورد از مــدرس مــی دانســتند.
درحالیکــه ارتبــاط و رفــع اشــکال باعــث ارتقــای یادگیــری در
موقعیتهــای بالینــی مــی شــود ( .)38اجــازه بــه فراگیــران بــرای
بــه مشــارکت گذاشــتن نقشــه هــای مفهومــی فرصــت دریافــت
بازخــورد از همکالســان دربــاره وقایــع بالینــی را ایجــاد میکنــد.
شــانس پرســش و پاســخ بــا همکالســان و بــه اشــتراک گذاشــتن
اطالعــات بــه فراگیــران کمــک مــی کنــد تــا از داده هایــی کــه
مــورد توجــه آنــان نبــوده ،شــناخت پیــدا کننــد [.]35
یکــی از محدودیــت هــای مطالعــه ایــن بــود کــه دیــدگاه مدرســان
دخیــل در آمــوزش پرســتاری تبییــن نشــد .بــا توجــه بــه نقــش
بــارز اعضــای هیــات علمــی در آمــوزش دانشــجویان پرســتاری
پیشــنهاد مــی شــود مطالعــات کیفــی مشــابه بــا مشــارکت ایــن
افــراد انجــام شــود .حجــم کــم نمونــه و ماهیــت مطالعــه تعمیــم
پذیــری نتایــج مطالعــه را محــدود مــی کند .اگرچــه هــدف از انجام
تحقیــق کیفــی تعمیــم نتایــج نیســت .نتایــج چنیــن مطالعاتــی بــر
بدنــه دانــش ایــن حــوزه مــی افزاینــد.

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از آن اســت کــه روش آموزشــی
نقشــه مفهومــی روشــی مفیــد در آمــوزش پرســتاری بــوده کــه
ادراک دانشــجویان از آن بعنــوان آمــوزش بالینــی اثربخــش بــوده
اســت .از نظــر دانشــجویان آنهــا بــا آمــوزش بــه شــیوه نقشــه
مفهومــی بــا تعمیــق یادگیــری ،یادگیــری خودهدایــت شــونده و
جســتجوگرایانه ،عینیــت یافتــن فراینــد پرســتاری و ســازگاری،
کارآمــدی آمــوزش بالینــی را درک کردنــد .بــا دریافــت تصویــری
کلــی ،پــرورش تفکــر متنقدانــه و بازاندیشــی ،بــه هدایــت فراینــد
تفکــر رســیدند؛ و بــا تعامــل حرفــه ای ،مراقبــت مددجومحــور و
جســتجوی کمــک ،گامــی بــه ســوی حرفــه ای شــدن برداشــتند.
مســئولین آموزشــی دانشــکده هــا بــا اســتفاده از ادراک فراگیــران
مــی تواننــد از موثرتریــن روشــهای آموزشــی بــرای آمــوزش
دانشــجویان پرســتاری اســتفاده کننــد .بــر اســاس نتایــج ایــن
مطالعــه نقشــه مفهومــی ابــزاری قدرتمنــد در آمــوزش پرســتاری
بالینــی در طراحــی برنامــه مراقبــت پرســتاری اســت کــه مــی توان
آن را جایگزیــن روشــهای ســنتی نمــود .پیشــنهاد مــی گــردد
مطالعــات کیفــی بــا بــکار گیــری روش پدیدارشناســی و اقــدام
پژوهــی بــرای تبییــن تجــارب فراگیــران و پیامدهــای بکارگیــری
نقشــه مفهمومــی در آمــوزش پرســتاری انجــام گیــرد.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه منتــج از طــرح تحقیقاتــی بــا کــد مصــوب
 1179708200002و بــا تاییــد کمیتــه اخــاق در پژوهــش هــای
زیســت پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رشــت بــا کــد
 IR.IAU.RASHT.1396.158مــی باشــد .بدیــن وســیله از کلیــه
مشــارکت کننــدگان در ایــن پژوهــش قدردانــی مــی گــردد.
تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
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