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ي تفكر انتقادي اختصاصي ها مهارت"آموزش نقشه مفهومي بر  تأثير
  يپرستار انيدر دانشجو "يپرستار

  

  يفرخنده مهبود، مقدم يندا جمالي، مانيسل سارا، *يمعطر هيمرض

 

  چكيده
و كاربرد آموزش  مطالعه تأثير نيدر ا. قرار دارد يپرستار نيمدرس ياروياست كه رو يچالش انيدر دانشجو يپرورش تفكر انتقاد: مقدمه

قرار  يمورد بررس يسال چهارم پرستار انيدر دانشجو يپرستار ياختصاص يتفكر انتقاد يها مهارتبر  يپرستار نديفرا ينقشه مفهوم
  .گرفته است

 ميتقس يبه دو گروه مساو يسال چهارم شركت كردند كه به طور تصادف يپرستار يدانشجو 32ي مطالعه شبه تجرب نيدر ا: ها روش
شركت روزه  كي يكارگاه آموزش كيدر  شيگروه آزما ي،پرستار نديبر فرا يمبتن ينحوه كاربرد نقشه مفهوم با به منظور آشنايي. شدند
 ينيبرنامه بال در گروه شاهد تنها .خود ارائه دهند ينيتجارب بال نيح را در يتا حداقل دو نقشه مفهوم خواسته شد نياز آنها همچن. كردند
سنجش هفده بعد  يآزاد برا تيو سه موقع ويسنار 14كه شامل را بسته آزمون هر دو گروه،  ،هفته دهم انيدر پا. شركت كردند متداول

مدت دو هفته  يد و طردنك افتيبود در) بود يو عادات ذهن يتفكر انتقاد يها مهارتدر دو طبقه (ي در پرستار يختصاصا يتفكر انتقاد
آنها  يها پاسخ. كنند در عملكرد خود استفاده مي ياز ابعاد تفكر انتقاد كيكه چگونه از هر  سنديبنو ستيبا يمآنها  .دادنبه آن پاسخ د كتباً

پاسخ  تيفيارائه استدالل و ك ،ياز ابعاد تفكر انتقاد كيهر  ييشناسا يارهايبا استفاده از مع يتارتوسط دو نفر كارشناس ارشد پرس
  .استفاده شد وي يتنينمرات دو گروه از آزمون من و نيانگيم سهيمقا يبرا. شد يابيارزش) يليتناسب پاسخ با سال تحص(دانشجو 
با گروه شاهد  بود كه تفاوت معناداري) 14/20±62/13( يدر گروه تجرب يتفكر انتقاد يشناخت يها مهارتنمره كل  نيانگيم: نتايج

با گروه شاهد ) 68/23±58/20( يدر گروه تجرب ينمره كل عادات ذهن نيانگيتفاوت م نيهمچن). p>001/0(داشت ) 52/6±41/6(
 يبعد از هفده بعد تفكر انتقاد دهيازدر  زيدو گروه ن نيتفاوت ب نيعالوه بر ا). p>005/0( ودمعنادار ب به لحاظ آماري) 51/5±30/6(

  .بود )>01/0α( معنادار
مستلزم  ها افتهي ميتعم. شود مي يدر پرستار يموجب بهبود تفكر انتقاد ينيدر بستر بال يكاربرد نقشه مفهوم وآموزش : گيري نتيجه

  .است يليتحص هياول يها در سال ژهيتكرار پژوهش به و
  

  ينيآموزش بال ،يپرستار انيدانشجو ،ينقشه مفهوم ،يتفكر انتقاد يها مهارت: هاي كليدي واژه
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شد رو كارشناس ا يپرستار يتخصص يدكترا( يمعطر هيمرض :نويسنده مسؤول *

 راز،يش يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يپرستار اردانشكدهيدانش ):يآموزش پزشك
  moattarm@sums.ac.ir. رانيا راز،يش

دانشكده  ،يآموخته گروه روان پرستار دانش): يكارشناس ازشدپرستار( يمانيسارا سل
. رانيراز،ايش راز،يش يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يپرستار

)soleimanis_sara@yahoo.com( مقدم  يجمال دان؛) كارشناس
 ،ييو ماما ياطفال، دانشكده پرستار يآموخته گروه پرستار دانش ،)يشدپرستاررا

 فرخنده؛ )nedajml@yahoo.com. (رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشك

  
  مقدمه

آورده  انفجار عصر حاضر موقعيتي را پديددانش در حال 
                                                                              

 ،يجراح يداخل يآموخته گروه پرستار دانش ،)ياركارشناس ازشدپرست(يمهبود
. رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار

)moattarm@sums.ac.ir(  
 3551به شماره  رازيش يدانشگاه علوم پزشك يمقاله حاصل طرح مصوب پژوهش نيا

  .شده است نيمأت يو فناور قاتياست و بودجه آن توسط معاونت تحق
  20/7/91: ، تاريخ پذيرش21/6/90: ، تاريخ اصالحيه17/5/90: تاريخ دريافت مقاله
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كه در آن دستيابي دانشجويان پرستاري به اهداف 
به همين دليل در طي دهه ). 1(يادگيري مشكل شده است

اي بر اهميت تفكر انتقادي در  گذشته تأكيد فزاينده
و مدرسين پرستاري در كشمكش  است پرستاري شده

آموزش و ارزشيابي تفكر  يهايي برا براي تعيين راه
 فيتعار). 2(انتقادي در دانشجويان پرستاري هستند

از جمله . ارائه شده است ي،تفكر انتقاد يبرا يمتعدد
تفكر انتقادي را مقاومت فعال و لحاظ ) Dewey(ي يديو

هاي  كردن دقيق هر باور يا فرم دانش با توجه به زمينه
از آن تعريف حاصل  بعديگيري  حمايت كننده آن و نتيجه

در نظر داشت كه تعريف تفكر  بايداما  .)3(كرده است

هاي مختلف تحصيلي ممكن است  انتقادي در رشته
در . متناسب با دانش اختصاصي آن رشته متفاوت باشد

هاي  هاي زيادي براي ارائه مدل رشته پرستاري تالش
 دشيفر و رابنفل). 5و4(تفكر انتقادي انجام شده است

)Scheffer & Rubenfeld(،  در تالش براي ارائه يك
 ،تعريف جامع و مورد توافق از تفكر انتقادي در پرستاري

دو عنصر  و نهايتا اي را به روش دلفي انجام دادند مطالعه
ي تفكر انتقادي را براي آن تعيين ها مهارتعادات ذهني و 

 يتفكر انتقاد يها مهارتو  يعادات ذهن نيهمچن. نمودند
 )1جدول (در هفده بعد ا به طور خالصه ر يردر پرستا

  ).7و6(اند  تعريف كرده
  

  )7(بر گرفته از منبع شماره(ي تفكر انتقادي در پرستاري ها مهارتعادات ذهني و  :1جدول
  عادات ذهن

  تواناييهاي استداللي خود اعتماد به )Confidence(اعتماد به نفس 
  روابط، زمينه و محيط در ارتباط با رخداد: در نظر گرفتن كل موقعيت، شامل )Contextual perspective(اي زمينهديدگاه 
  ها ها و تصورنمودن جايگزين سازي ايده استفاده از ابداع عقالني براي توليد، كشف و يا باز )Creativity( خالقيت
  ها و رفتارها ، تعديل يا تغيير تفكرات، ايدهظرفيت سازگاري، تطبيق  )Flexibility( پذيري انعطاف

اشتياق براي دانستن از طريق دانش پژوهي و فهميدن از طريق مشاهده و سؤاالت متفكرانه به منظور كشف اطالعات و   )Inquisitiveness( كنجكاوي
  ها جايگزين

  بدون استفاده آگاهانه از استدالل ،مندانه دانستن احساس بصيرت )Intuition( شهودگرايي
  ها و تعصبات خود است نقطه نظري كه ويژگي آن پذيرا بودن نقطه نظرات متفاوت و حساس بودن به سوگيري  )Open mindedness)(وسعت نظر( ديد باز

  هاي غلبه بر موانع تعقيب يك دوره همراه با شناخت راه  )Perseverance( پشتكار و پافشاري
  تر و خودارزشيابي فرضها و تفكرات خود به منظور فهم عميق  پيش انديشيدن درباره يك موضوع،بخصوص  )Self – Reflection( بازانديشيخود 

  فرضها و عقايد فرد باشد جويي از طريق فرايندهاي صادقانه حتي اگر نتايج در تضاد با پيش   حقيقت  )Intellectual integrity( انسجام عقالني
  ها مهارت
  جدا كردن يا شكستن يك كل به اجزاء آن براي كشف ماهيت، عملكرد و روابط آن  )Analyzing( تحليل

  اي يا اجتماعي قضاوت براساس قوانين و معيارهاي برقرار شده شخصي، حرفه  )Applying Standards( بكارگيري استانداردها

  بندي ها و يا رتبه بندي ها و تشخيص دقيق آنها در طبقه هاي بين چيزها يا موقعيت ها و شباهت شناخت تفاوت  )Discriminating( تمايز
اي و  آوري اطالعات عيني، ذهني، پيشينه و جمع جستجو براي شواهد، حقايق يا دانش به وسيله شناسايي منابع مربوط  )Information seeking جستجوي اطالعات

  جاري از آن منابع
  .گيرد و يا قابل توجيه است ها يا نتايجي كه به وسيله شواهد مورد حمايت قرار مي استخراج استنباط  )Logical reasoning( استدالل منطقي

  يك طرح و نتايج حاصل ازآن )تصور كردن( ديدن   )Predicting( بيني پيش
  ل مفاهيم در ارتباط با زمينهتغيير يا تبديل شرايط، ماهيت، شكل يا عم  )Transforming knowledge( تغيير شكل دانش

  
ارائه شده  يآموزش تفكر انتقاد يبرا يمتعدد يها روش
در . ها است روش نيروش نقشه مفهومي يكي از ا. است

اين روش دانشجويان مطالب را در قالب يك طرح به 

ي شناختي ها مهارتاز  ،انيم نيكشند و در ا تصوير مي
). 8(كنند تجزيه و تحليل، ارزشيابي و استدالل استفاده مي

اين راهبرد، توضيح نظرات موجود  هاي از ديگر قابليت
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درباره يك موضوع در قالب تصويري است كه اطالعات 
بدون اين كه تركيب و معني آن از  ،را به شكل خالصه

  .ددهمي نشان ، دست برود
زوبل بنا نهاده نقشه مفهومي بر پايه تئوري يادگيري آ 

قبلي  هاي دانستهشده است و بر ادغام اطالعات جديد با 
. استوار است ،به منظور يادگيري معنادار ،يادگيرندگان

نقشه مفهومي توسط نواك و همكارانش در دانشگاه كرنل 
  ).2(توسعه و تكامل يافت

 يچه نقشه مفهومي در علوم، رياضيات و روانشناس اگر
به كار رفته است، اما استفاده  يعيدر سطح وس يآموزش

وجود . از آن در آموزش پرستاري نسبتاً جديد است
 انيشواهد زيادي از كارآمدي آن در يادگيري دانشجو

موجب شده است كه پرستاران نيز آن را  ،ها رشته ريسا
يادگيري مورد تأكيد قرار  -دهيدعنوان يك راهبرد ياه ب

پرستاري موجب استفاده از اين راهبرد در ). 2(دهند
هاي باليني و ترغيب  تفكر انتقادي در فعاليت يارتقا

شود و به  دانشجويان به مشاهده همه جانبه بيمار مي
هاي پيچيده  دهي و پردازش داده دانشجويان در سازمان

دانشجويان  ،روش اينبا استفاده از . نمايد نيز كمك مي
 توانند ضمن آماده شدن براي كسب تجارب باليني، مي

كنند و آنچه را كه هنوز به يادگيري  آنچه را كه درك مي
استفاده از آن  ليدل نبه همي. آن نياز دارند، ارزيابي كنند

  ).9و1(در پرستاري گسترش روزافزوني يافته است
نوشتن نسبت به  يبرتري استفاده از نقشه مفهوم اگرچه

آن در  ي، و اثربخش)10(مشخص شده يشيبازاند جينتا
و يا ايجاد ) 11(ايجاد موفقيت و نگرش مثبت دانشجويان

نشان داده شده است، اما استفاده از ) 12(يخودكارامد
آن در بستر باليني و تعيين تأثير آن بر تفكر انتقادي 

رسد كه  به نظر مي. توجه قرار گرفته است ردكمتر مو
تفكر «سنجش  زيو ن ينيدشواري موجود در آموزش بال

از علل كمبود  ،»يدي اختصاصي در پرستارانتقا
 تأثيرلذا در اين پژوهش . مطالعات در اين زمينه باشد

استفاده از نقشه مفهومي براساس فرايند پرستاري بر 

» تفكر انتقادي اختصاصي پرستاري«ي ها مهارت
 11( عادات ذهن يدانشجويان پرستاري در دو بعد اصل

مورد ) هفت مورد(ي تفكر انتقاد يها مهارتو ) مورد
  .سنجش قرار گرفته است

  
  ها روش

 يگروه اي شبه تجربي با طرح دو پژوهش حاضر مطالعه
، با هدف سنجش )Post-test only design(آزمون  پس
بر  ينيآموزش و كاربرد نقشه مفهومي بال تأثير

شامل عادات ذهن و  ،ي تفكر انتقادي اختصاصيها مهارت
 در بين ،)كي جدول ( ي تفكر در پرستاريها مهارت

دانشكده پرستاري و  ريدانشجويان سال چهارم پرستا
داشتن  انيدانشجو نيانتخاب ا ليدل. مامائي شيراز، است

در  ياختصاص يتفكر انتقاد يالزم برا اي نهيدانش زم
سال  انيبرنامه دانشجو ن،يعالوه بر ا. است يپرستار

كان متمركز است و ام نيبر بال شتريب يچهارم پرستار
 شتريآنها ب يبرا ينيدر بستر بال يكاربرد نقشه مفهوم

  .فراهم است
در يك جلسه توجيهي از  ،از اخذ مجوز انجام پژوهش پس

كليه دانشجويان سال چهارم پرستاري دانشكده پرستاري 
هاي  در بخش ينيو مامايي شيراز، كه به كسب تجارب بال

دعوت شد تا در پژوهش شركت  ،مختلف اشتغال داشتند
نفر از آنها رضايت خود را براي شركت  32تعداد . كنند

به صورت تصادفي به دو  د كهدر پژوهش اعالم كردن
با توجه به . گروه مساوي تجربي و شاهد تقسيم شدند

 يدر شش گروه كار انيدانشجو ينيبال يها اين كه برنامه
عامل از ت يريشگيشده بود و به منظور پ ميتنظ

 ها انجام گروه نيب يدر هر گروه، قرعه كش انيدانشجو
و سه گروه در گروه  يو سه گروه در گروه تجرب شد

بخش،  يگروه شاهد طبق برنامه سنت. شاهد قرار گرفتند
دوره، بسته آزمون را  انيدوره خود را گذراندند و در پا

  .كردند ليتكم يگروه تجرب انيمشابه دانشجو
كارگاه آموزشي يك روزه و  كي اين پژوهش مداخله
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  :بود ريبعد از آن به شرح ز يريگيپ
در اين كارگاه دانشجويان گروه تجربي با روش استفاده  

آشنا  ،)13(از نقشه مفهومي براساس فرايند پرستاري
شدند و طراحي فرايند پرستاري را در يك نقشه مفهومي 

 بر. از قبل طراحي شده تمرين كردند يبر اساس سناريو
كردند اطالعات  ياين اساس ابتدا سناريو را مطالعه و سع

مطابق با  ينقشه مفهوم كيرا در  ويموجود در سنار
ابتدا تشخيص پزشكي . نديترسيم نما كيشماره  وستيپ
 دنديچارگوش كه در وسط برگه حود كش كيرا در  ماريب

 درهاي پرستاري مرتبط را  نوشتند و سپس تشخيص
متصل با تشخيص پزشكي قرار هاي مرتبط و  چارگوش

در مرحله دوم، اطالعات مربوط به علل . دادند
ها و داروهاي  باليني، درمان يها افتهشدن، ي بستري

هر  ريدريافتي و موارد موجود در تاريخچه بيمار را در ز
 هاي پرستاري مرتبط با آن قرار دادند و يك از تشخيص

در زير تشخيص پرستاري را  هركليه شواهد مربوط به 
در مرحله سوم، دانشجويان . آن تشخيص نوشتند

هاي پرستاري مرتبط به هم را با رسم خطوط  تشخيص
به عنوان مثال در  .به هم متصل كردند نيخط چ اقرمز ي
داده شده، تشخيص پرستاري درد با  يسناريو

حركتي، عفونت و تغذيه مرتبط  هاي اضطراب، بي تشخيص
ر تشخيص مرتبط بودن اين عمل به دانشجويان د. شد

يابي به يك تصوير كلي از بيمار كمك  مشكالت و دست
در مرحله چهارم دانشجويان در پشت برگه نقشه . كند مي 

هاي پرستاري و تدابير  اي ديگر، تشخيص مفهومي يا برگه
اين تدابير كليه . پرستاري مناسب با آن را يادداشت كردند

رها و يا تدابير به بررسي، پايش، پروسيج ربوطموارد م
و داروها را در ) آموزش يا ارتباط درماني(درماني 

كه انجام آن در كارگاه  ،در مرحله پنجم. گيرد برمي
پذير نبود اما در محيط باليني قابل انجام بود،  امكان

هاي خود را روي طرح  توانستند يادداشت دانشجويان مي
ن طرح و در به روز نگه داشت يسندمفهومي ارائه شده بنو

. هاي بالفعل بيمار به تدابير تالش كنند و ارزيابي پاسخ

توانست رو به  هاي بيمار به هر مداخله پرستاري مي پاسخ
  .روي آن نوشته شود

پايان كارگاه از دانشجويان خواسته شد تا از نقشه  در
مفهومي در محيط باليني و در هنگام مراقبت از بيمار و يا 

و با توجه به اين كه امكان بعد از آن استفاده كنند 
همكاري اساتيد باليني در خصوص نظارت بر كاربرد 

از  ،نقشه مفهومي توسط دانشجويان وجود نداشت
دانشجويان خواسته شد تا در ساعات مشخص جهت 
ارائه نقشه مفهومي و دريافت بازخورد به يكي از 

مورد ها نقشهپژوهشگران مسؤول مراجعه كنند تا 
مناسب به آنها داده  يو بازخوردها دنريگقرار  ينيبازب
بازخوردها شامل اضافه كردن خطوط به  نيا. شود

 ميمفاه نتر بي مناسب اي شتريارتباطات ب جاديمنظور ا
 يبر رو حاتينوشتن توض اي و يپرستار يها صيتشخ

 نيب يعل يها نشان دادن رابطه يبرا يخطوط ارتباط
 نيدر ا يآموزش كاربرد نقشه مفهوم. بود ميمفاه

 تيفيك يريگ مستقل بوده و لذا اندازه ريمتغ ،پژوهش
نمونه از كار  كي. مد نظر نبوده است يمفهوم يها نقشه

  .ارائه شده استاين مقاله  وستيپفايل در  انيدانشجو
اي با حضور كليه  هفته بعد از اجراي كارگاه جلسه هشت

مربياني كه سرپرستي آموزش باليني دانشجويان سال 
تشكيل گرديد و از آنها  ،عهده داشتند م را برچهار

دانشجويان  ي،نيدرخواست شد تا در هفته دهم برنامه بال
ظرف  ،را نسبت به تحليل سناريوها و تكميل بسته آزمون

اين اقدام با توجه به . نمايند بيمدت دو هفته ترغ
گويي  بودن آزمون و احتمال عدم پاسخ طوالني

  .دانشجويان به سناريوها صورت گرفت
گيري از  براي سنجش تفكر انتقادي با بهره :آزمون بسته
سناريو و  14شامل  يآزمون) 14(يك تحقيق ديگر جينتا

. شد يسه موقعيت آزاد براي تحليل تجربه باليني طراح
و نظرات  ييوها براساس مطالعات مرورسنار

اختصاصي  يتفكر انتقاد«كارشناسي، براي سنجش ابعاد 
كارگيري  و تحليل، به يهتجز: شامل» در پرستاري
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بر زمينه، خالقيت، تمايز،  ياستانداردها، ديدگاه مبتن
نظر، استدالل   جستجوي اطالعات، كنجكاوي، وسعت

-بيني، خود پيش ،)استقامت(منطقي، شهودگرايي، پشتكار 
براي . تغيير شكل دانش تدوين گرديد/بازانديشي و انتقال

پذيري، و انسجام عقالني،  سنجش ابعاد اعتماد، انعطاف 
اما از دانشجويان خواسته شد تا  ،ارائه نشد ييسناريو

كنند  خودشان يكي از تجارب باليني خود را كه فكر مي
  ر انتقادي را بهتوانند در آن هر يك از اين سه بعد تفك مي

سناريوهاي . كار ببرند ارائه دهند و آن را تحليل كنند
مورد  كدهنفر از اساتيد مجرب دانش 5تدوين شده توسط 

ارزيابي قرار گرفت و تناسب هر يك از آنها براي سنجش 
 ب،يترت نيبه ا. تفكر انتقادي مرتبط با آن به تأييد رسيد

. ر انتقادي بودگانه تفك بسته آزمون شامل ابعاد هفده
يا عادات  يتعريف هر يك از هفده بعد مهارت تفكر انتقاد

 نذهن در يك چارگوش در باالي صفحه مخصوص به آ
شده  نيتدو يوهايسنار. بعد از تفكر انتقادي ارائه شد

 فياز تعار كيدر زير هر  يبعد تفكر انتقاد 14ي برا
براي سه مهارت يا عادات ذهني . مرتبط با آن درج شد

در . تنها به ارائه تعريف آن اكتفا شد ،ديگر تفكر انتقادي
صفحه راهنماي آزمون از دانشجويان درخواست شد تا 

را با دقت مطالعه  ياز ابعاد تفكر انتقاد كيهر يفابتدا تعر
كنند و سپس با توجه به آن تعريف، سناريو ارائه شده و 

در هر . يا تجربه باليني خود را مورد تحليل قرار دهند
سناريو و يا تجربه باليني از آنها خواسته شده بود با 
دقت شرح دهند كه چگونه اين بعد از تفكر انتقادي را در 

اي اين منظور آنها بر. برند موردنظر به كار مي ويرسنا
بايست با توجه به دو راهنمايي زير تحليل خود را  مي

. به تفصيل بنويسيد كه چه خواهيد كرد) الف«: بنويسند
ات را شرح دهيد كه كسي كه مطالب شما را ييطوري جز

خواند متوجه شود كه شما اين بعد از تفكر انتقادي را  مي
عتقديد اعمال توضيح دهيد كه چرا م) ب. ايد به كار برده
  .»دهنده اين بعد تفكر انتقادي است شما نشان

ارزشيابي . آوري شد ها جمع هفته كليه داده 2از پايان  پس

هاي دانشجويان براساس راهنماي ارائه  و تحليل پاسخ
براين . انجام شد) 14(و همكاران) Allen(شده توسط آلن 

 هاي دانشجويان بر پايه سه معيار شناسايي اساس پاسخ
آن بعد از تفكر انتقادي، ارائه استدالل و تناسب پاسخ 

. با سطح تحصيلي وي مورد ارزيابي قرار گرفت جودانش
شناسايي به معناي اين است كه آيا دانشجو آن بعد از 
تفكر انتقادي را به درستي فهميده است يا نه؟ به عالوه، 
دانشجو بايد بتواند استدالل خود را براي كاربرد هر يك 

يعني . ابعاد تفكر انتقادي در تحليل خود ارائه دهد از
شواهدي را ارائه دهد كه معلوم شود آن بعد از تفكر 

معيار سوم . انتقادي را مورد استفاده قرار داده است
. هاي دانشجو با سطح تحصيلي وي است تناسب پاسخ

گذاري به شرح زير  براي هر يك از معيارهاي فوق نمره
  :انجام شد

  
  ناسايي هر يك از ابعاد تفكر انتقاديش)الف

  عدم شناسايي
  فهم نسبي آن بعد از تفكر انتقادي

  درك كامل تفكر انتقادي

 
  )نمره صفر(
  )نمره يك(
  )2نمره (

  :ارائه استدالل)ب
  عدم توانايي دانشجو در ارائه استدالل

  ارائه استدالل براي استفاده از تفكر انتقادي

 
  )نمره صفر(
  )نمره يك(

  ) : سال چهارم(تناسب پاسخ دانشجو با سطح تحصيلي وي )ج
  متناسب بودن پاسخ با سطح تحصيلي

  پاسخ دانشجو با سطح تحصيلي) متوسط(تناسب 
  عدم تناسب پاسخ دانشجو با سطح تحصيلي

  )2نمره (
  )1نمره (
 )نمره صفر(

  
ها توسط  منظور حفظ پايايي نمرات آزمون، كليه پاسخ به

كارشناس ارشد پرستاري به طور جداگانه تحليل دو نفر 
سپس موارد اختالف بازبيني شده و نهايتاً با توجه . شد

به تعاريف ارائه شده در ابعاد مختلف تفكر انتقادي و 
 صلگذاري، توافق حا راهنماي تحليل آن بر نحوه نمره

هاي به دست آمده با استفاده از برنامه  داده. شد
. تحليل قرار گرفت تجزيه و مورد SPSS-16.5افزاري  نرم

 27هاي آزمون تنها توسط  با توجه به اين كه تكميل بسته
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نفر گروه  16نفر گروه تجربي و  11(نفر انجام شد 
و  ،آزمون كولموگروف اسميرنوفپس از انجام ، )شاهد

 يتنياز آزمون من وها، مشخص شدن نرمال نبودن داده
به منظور رعايت اصول . ها استفاده شد براي تحليل داده

 ،پس از تصويب طرح و صدور مجوز انجام آن ،اخالقي
اي رسمي به شوراي آموزشي دانشكده براي  طي نامه

  .شد رياجراي طرح تقاضاي همكا
  

  نتايج
اين پژوهش بر روي دانشجويان سال چهارم پرستاري با 

و  در گروه تجربي 83/15±8/0ميانگين معدل 

. انجام شده است در گروه شاهد 17/1±76/15
سناريوهايي كه بيشتر دانشجويان به آنها پاسخ نداده 

پذيري   بودند مربوط به ابعاد تفكر انتقادي اعتماد، انعطاف
كه براي آنها سناريو ارائه  رديموا(د و انسجام عقالني بو

بايست سناريوهاي مربوط به  نشده بود و دانشجويان مي
در جدول ). رار دهندتجارب باليني خود را مورد تحليل ق

هاي  نمرات هر يك از ابعاد تفكر انتقادي در گروه 2شماره 
جدول  نيا يها افتهي .مورد مطالعه مقايسه شده است

دهد كه دو گروه مورد مطالعه از نظر عادات  نشان مي
  .با هم متفاوتند يتفكر انتقاد يها مهارتو  يذهن

  
  گروه تجربي و شاهد يتفكر انتقادشناختي  يها مهارتو  ينمرات ابعاد عادات ذهنميانگين و انحراف معيار مقايسه  :2 جدول

 P value آماره شاهد تجربي ابعاد تفكر انتقادي

  008/0  -51/0  0/0±0/0 36/2±37/2  اعتماد  يعادات ذهن
  003/0 -55/0  0/1±96/0 63/2±62/1 ديدگاه مبتني بر زمينه

  06/0 -33/2  0/2±03/1 27/3±90/1  خالقيت 
  055/0 -75/1  0/0±0/0 81/0±25/1 انعطاف پذيري

  1/0 -05/3  12/1±02/1 36/2±33/2  كنجكاوي 
  008/0 -46/0  25/0±44/0 63/2±41/2 شهود گرايي

  008/0 -59/1  0/0±0/0 09/2±11/2 )وسعت نظر(ديد باز
  02/0 -79/1  81/0±98/0 72/2±28/2 پشتكار و پافشاري

  07/0 -67/1  12/1±08/1 45/2±11/2 خودبازانديشي
  005/0 32/0  0/0±0/0 36/2±20/2 انسجام عقالني

 005/0 -57/2 30/6±51/5 68/23±58/20  نمره كل عادات ذهني
ي هامهارت

 شناختي تفكر
  008/0 -38/3  12/1±40/1 90/2±81/1 تحليل 

  001/0 -52/1  12/0±34/0 72/2±90/1 بكارگيري استانداردها
  03/0 -38/3  81/0±22/1 45/2±06/2  تمايز 

  06/0 -19/2  81/0±22/1 27/2±14/2 جستجوي اطالعات
  01/0 -07/1  62/0±25/0 0/2±09/2 استدالل منطقي

  059/0 -47/2  75/2±34/1 90/3±70/1  بيني  پيش
 00/0 -68/2  18/0±75/0 90/3±92/1  انتقال دانش

 /001  -22/4 41/6±52/6 14/20±62/13 )شناختي(ي تفكرها مهارتنمره كل
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حداكثر و حداقل نمره كل قابل كسب از آزمون در عادات 
و  35 يتفكر انتقاد يها مهارتو صفر و در  50 يذهن

  .صفر بود
  

  بحث
تأثير آموزش و كاربرد  يمطالعه به منظور بررس نيا

 انيدانشجو يي تفكر انتقادها مهارتبر  ينقشه مفهوم
نتايج نشان داد كه آموزش و  .انجام شد يپرستار

نمره تفكر  شيباعث افزا يكارگيري نقشه مفهوم به
و عادات  يتفكر انتقاد يها مهارتدرهر دو بعد  ي،انتقاد
ربوط به پنج بعد از ابعاد م. شود يم ي،تفكر انتقاد يذهن

 ل،يشامل تحل يتفكر انتقاد يشناخت يها مهارت
و انتقال  ي،الل منطقداست ز،يكارگيري استاندارد، تما به

شامل  يو شش بعد از ابعاد مرتبط با عادات ذهن ؛دانش
 باز ديد ،ييشهودگرا نه،يبر زم يمبتن دگاهياعتماد، د

به  ي،عقالن مو انسجا ،ي، پشتكار و پافشار)وسعت نظر(
نسبت به گروه شاهد  يدر گروه تجرب يمعنادارطور 

 يتفكر انتقاد يها مهارت شتريكاربرد ب. است شتريب
پژوهش به كاربرد نقشه  نيدر ا يتوسط گروه تجرب

 رايز ،قابل استناد است يپرستار نديبر اساس فرا يمفهوم
 كرديرو كيبه عنوان  ييبه تنها يپرستار ندياگرچه فرا

ن در يي آاما توانا ،شده است رفتهيمراقبت پذ به يستميس
كه  يبه طور ،بوده است ديمورد ترد يتفكر انتقاد جاديا

 كرديرو كيبه عنوان  يپرستار نديفرا ،مطالعه كي در
شده است كه از توسعه تفكر  يحل مسئله معرف يخط

لذا با توجه ). 15(كند مي يريشگيپ انيدر دانشجو يانتقاد
از ارتباطات  يا شبكه دجايدر ا يمنقشه مفهو تيبه ماه

مرتبط  مياز مفاه كيولزوم تامل بر عناصر هر ميمفاه نيب
 انيتوان استنباط نمود كه دانشجو مي ي،پرستار نديبا فرا

فرصت  ،ميمفاه نيارتباطات ب جاديا نيدر ح يگروه تجرب
را به دست  يتفكر انتقاد يها مهارت يو ارتقا نيتمر

 يدر ضمن طراح ،نيولمبر اساس نظر ت. اند آورده
تفكر  يها مهارت ي،مختلف نقشه استدالل يها قسمت

 ح،يو استنتاج، توض يابيارزش ل،يتحل ر،يتفس :يانتقاد
  .)16(ابدي پرورش مي يابيو خودارزش يده خود نظم

بنا . پژوهش است نيا گريمهم د افتهي ي،عادات ذهن بهبود
 يعادت ذهن) Costa & Kallick( كايكاستا و كال دهيبه عق

را  يزيكه پاسخ چ ياست كه در مواقع نيا يبه معن
 شانيا. ميكن چگونه هوشمندانه رفتار ميبدان ،ميدان ينم

در  .)17(كرده است فيرا ارائه و تعر يشانزده عادت ذهن
كه  ي،شده در پرستار فيتعر يعادات ذهن حاضرمطالعه 

كه با  يعادات ذهن .مد نظر بوده است ،ده مورد است
 ،معادل است شيگرا و يژگينگرش، و ريظن ييها واژه

در فرد است كه موجب  ياستدالل ندياز فرا يعناصر
 نيبدون ا. شود مي يبه استفاده از تفكر انتقاد يو كيتحر
در  .)18(شود نمي ريرگد يفرد در تفكر انتقاد شاتيگرا
 يراهبرد آموزش كيبه عنوان  ي،نقشه مفهوم، مطالعه كي

فكر كردن خود را  يچگونگ كند يكمك م انيكه به دانشجو
ان در پرورش  يايشده است و مزا يمعرف ،كنند يابيارز

  ).19(تفكر برشمرده شده است
بر تفكر  ينتايج مطالعات در زمينه تأثير نقشه مفهوم

كه در  يشبه تجرب   در يك مطالعه. متفاوت است يانتقاد
 يبا هدف بررس ،)Samawi( يتوسط سماو 2006سال 

و گرايش  يتفكر انتقاد يها مهارتبر  يتأثير نقشه مفهوم
سال سوم و چهارم  يپرستار انيدانشجو يبه آن بر رو

نتوانست سطح تفكر  يانجام شد، آموزش نقشه مفهوم
در يك مطالعه ). 20(دهد شيرا افزا انيدر دانشجو يانتقاد
 انيدانشجو يبر تفكر انتقاد يتأثير نقشه مفهوم ،ديگر

آزمون  پس-آزمون سال چهارم به صورت پيش يپرستار
نشان داد كه استفاده  جينفر بررسي شد و نتا 76 يبر رو

در  يتواند به توسعه تفكر انتقاد مي ياز نقشه مفهوم
كه در  گريمطالعه د كيدر ). 8(ديكمك نما انيدانشجو

 يانجام شد پژوهشگران تأثير آموزش نقشه مفهوم وانيتا
تأييد  يتفكر انتقاد يينمره كل توانارا بر بعد استنتاج و 

  ).21(كردند
نقشه مفهومي "كاربرد  تأثير اي درمورد در ايران، مطالعه
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بر تفكر  "ينيدر بستر بال يپرستار نديبر فرا يمبتن
 تأثيراما  امديبه دست ن يدر پرستار ياختصاص يانتقاد

ها بر تفكر  كاربرد نقشه مفهومي در قياس با ساير روش
 كيدر . تيادگيري مورد توجه قرار گرفته اس و يانتقاد

 اسيدر ق يتأثير روش نقشه مفهوم ،يمطالعه شبه تجرب
آزمون (ي عموم يتفكر انتقاد يها مهارتبر  ي،با سخنران

 يريگ جهينت نيچن قرار گرفت و يمورد بررس) ايفرنيكال
در بهبود سه  ينسبت به سخنران يشد كه نقشه مفهوم

شامل استنباط، استنتاج  يكر انتقادتف يها مهارتجنبه از 
دو نكته قابل ذكر در مورد ). 22(مؤثر است يابيزشو ار

سنجش تفكر  ياول اين كه برا. مطالعه وجود دارد نيا
استفاده شده  ايفرنيكال ياز آزمون تفكر انتقاد يانتقاد
 يمناسب ييايو پا ييآزمون از روا نياگر چه ا. است

مورد استفاده  يبرخوردار است و در مطالعات متعدد
در  ياختصاص يتفكر انتقاد يها مهارتبوده است اما 

 دهيبنا به عق. دهد قرار نمي يابيرا مورد ارزش يپرستار
در  يسنجش تفكر انتقاد) Gul & Boman(گال و بومن 

مورد توافق  يفيتعر ،رايز ،است زيچالش برانگ يپرستار
 ؛ درحالي كهوجود ندارد يدر پرستار يادتفكر انتقبراي 

مورد تأكيد است و بر  يآموزش يپوشش محتوا
 از ينيبه عنوان شواهد ع كوموتوريسا يها مهارت
مطالعه  در ،نيعالوه بر ا). 2(شود تأكيد مي تيصالح

در آموزش  يمطالعات، نقشه مفهوم ريهمانند سامذكور 
  .مورد استفاده قرار گرفته است ينظر
 ،و همكاران يكه توسط رحمان يمطالعه شبه تجرب كي در

با  ،يترم دوم پرستار يدانشجو 45 يبر رو 86در سال 
با  ينقشه مفهوم يتأثير آموزش بر مبنا سهيهدف مقا
 افت،يانجام  يپرستار نديفرا يريادگيبر  يقيروش تلف

) عميق(معنادار  يريادگي يدر ارتقا يبرتري نقشه مفهوم
. آموزش نشان داده شد يقيتلفنسبت به روش 

رسم نقشه  تيتفاوت را در ماه نيا ليپژوهشگران دل
و شباهت آن  نييو از باال به پا يبه صورت هرم يمفهوم

از باال به  ميكه در آن مفاه ،انسان يبه ساختار شناخت

هم  ريدر ز) نيياز سطح انتزاع باال به سطح انتزاع پا( نييپا
اظهار نمودند كه  نيعالوه بر ا. دان دانسته ،رنديگ قرار مي

اطالعات كسب شده را در  ريفراگ ،يدر رسم نقشه مفهوم
دهد و  خود قرار مي يمد نظر و آشنا ميچهارچوب مفاه
دو عامل باعث  نيو ا زدري يم يمفهوم هدر قالب نقش

 يرا طبقه بند دياطالعات جد يبه راحت ريشود كه فراگ مي
 ديجد ميارتباط مفاه التمهم قرار دهد و اح ريكند و در ز

از ارتباطات  يدهد و درك و  شيرا افزا يقبل ميبا مفاه
در اين مورد ذكر اين نكته ). 23(شود شتريشده ب جاديا

حائز اهميت است كه ترسيم نقشه مفهومي هميشه به 
در مطالعه . باشد نمي پايينصورت هرمي و از باال به 

حاضر نيز نحوه رسم نقشه مفهومي فرايند پرستاري به 
هاي پرستاري در  تشخيص(اي از مفاهيم  صورت شبكه

  .بوده است) بيمار يارتباط با تشخيص پزشك
با  88در سال  ،و همكاران يتوسط سرهنگ گرييمطالعه د
 يبر سخنران يتأثير دو روش آموزش مبتن سهيهدف مقا
. انجام شد يشناخت يريادگيبر سطوح  يمفهومو نقشه 

به  يترم پنجم پرستار يدانشجو 66 يمطالعه بر رو نيا
نمرات كل  ريينشان داد كه روند تغ جينتا. ديانجام رس

 ي، در هر دو روش از نظر آمار)يريادگيسطح دانش و (
دو گروه  نينمرات سطح دانش ب رييروند تغ. معنادار بود

 يريادگينمرات سطح  رييروند تغ يول. نبود معنادار
بر . معنادار بود ياز نظر آمار شيمعنادار در گروه آزما

به  يابيدست يبرا يروش نقشه مفهوم ،جياساس نتا
معنادار مؤثرتر بوده  يريادگيو  يريادگي يسطوح باال

تأثير  زين ينصرآباد كبختيو ن كتايپارسا ). 24(است
آموزش به روش  را با) يسخنران(ي آموزش به روش سنت

روش  يقرار دادند و برتر سهينقشه مفهومي مورد مقا
 جاديدر ا ينقشه مفهومي را نسبت به روش سخنران

در ). 25(ادندد معنادار مورد تأييد قرار يريادگي
كاربرد نقشه مفهومي بر يادگيري  تأثيرهاي فوق  پژوهش

هاي  ، در حالي كه از ويژگياست مورد مطالعه قرار گرفته
لعه حاضر، كاربرد نقشه مفهومي براساس فرايند مطا
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پرستاري در بستر باليني بوده است كه با توجه به ماهيت 
عملي رشته پرستاري براي اين دانشجويان مناسب به 

هاي  رسد و لذا استفاده از نقشه مفهومي در محيط مي رنظ
باليني و در نتيجه افزايش تفكر انتقادي دانشجويان قابل 

گروه  انيمشاركت دانشجو زانياگر چه م .توصيه است
نبوده است  كساني يمفهوم يها نقشه ميدر ترس تجربي

مطالعه مشاركت  نيا ياه آموزشگدر كار آنهااما همه 
 يمفهوم يها نقشه ن،يبر ا وهعال. اند فعال داشته

و  گرفت يقرار م ينيمطالعه مورد بازب نيدر ا انيدانشجو
ها  بازخورد نيارائه ا. شد يبه آنها بازخورد مناسب داده م

 يتفكر انتقاد تيدر جهت تقو يتواند عامل مي زين
  .محسوب شود انيدانشجو

گويي كامل دانشجويان به همه ابعاد تفكر  پاسخ عدم
 يها افتهيو كنترل از جمله  شيانتقادي توسط گروه آزما

ديگر كه تحت عنوان  يا در مطالعه. ديگر قابل بحث است
در دانشگاه  يتفكر انتقاد يابيابزار ارز ييايپا يبررس

ابعاد  يتمام انيدانشجو هيكل ز،ين ديبه انجام رس گانيشيم
؛ اما تفاوت جالبي )14(تفكر انتقادي را تكميل نكرده بودند

گويي به  در پاسخ ،مطالعه نيو ا گانيشيبين مطالعه م
در مطالعه . د استتفكر انتقادي مشهو يها ويسنار

كه مبتني بر  ،ميشيگان دانشجويان ابعاد تفكر انتقادي را
اما در . به طور كامل جواب دادند ،تجارب خودشان بود

مطالعه حاضر دانشجويان به ابعاد تفكر انتقادي مبتني بر 
تواند به  علت اين امر مي. تجارب خود كمتر پرداخته بودند

شايد  .تبط باشدتفاوت بستر آموزشي دانشجويان مر
 ،بتوان گفت كه در بستر آموزشي اين دانشكده

دانشجويان براي فكر كردن به معلم و يا ساختار تعيين 
خود  تيند و لذا از تجارب و خالقا شده توسط آنها وابسته

لزوم ايجاد تغيير در  ،اين نتيجه. كنند كمتر استفاده مي
در  بستر آموزشي را به نحوي كه موجب انگيزه مشاركت

رسد  به نظر مي. سازد روشن مي ،دانشجويان شود
از  يكيعنوان هب يو تفكر انتقاد يآموزش نقشه مفهوم

اين  رد يدر رشته پرستار ينيآموزش بال اتيضرور

نشان داده است،  جيهمان طور كه نتا رايز. كند راستا كمك
از  ،يپس از آموزش و كاربرد نقشه مفهوم شيگروه آزما

 يشتريدر پرستاري نمره ب ياختصاص ينظر تفكر انتقاد
 شترياند و لذا تالش ب را نسبت به گروه كنترل كسب كرده

  .قابل توصيه است نهيزم نيدر ا
در  يتواند سطح تفكر انتقاد مي ينقشه مفهوم روش

كه  يبياز معا يكي حال نيبا ا. دهد شيرا افزا انيدانشجو
شود، مسئله  ذكر مي يومروش نقشه مفه يدر متون برا

در . است) 13(يبودن كاربرد روش نقشه مفهوم ريوقت گ
اين رابطه ذكر اين نكته حائز اهميت است كه استفاده از 

دهنده تفكر انتقادي نسبت به  پرورش يها استراتژي
در . معمول نياز به صرف وقت بيشتري دارد يها روش

يك مطالعه كه توسط معطري و همكاران تحت عنوان 
 40ي تفكر انتقادي بر روي ها مهارتبازانديشي بر  تأثير

نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز صورت 
استدالل استقرايي  برانديشي  گرفت، نشان داده شد كه باز
ي تفكر ها مهارتكل آزمون دانشجويان و نيز نمره 

اما دانشجويان نداشتن وقت كافي ). 26(انتقادي مؤثر است
 مانع بازانديشي مطرح به عنوانبراي انجام بازانديشي را 

دهد كه  با اين حال شواهدي نيز نشان مي. )27(كردند
  وقت بهبا فرايند پرستاري  سهينقشه مفهومي در مقا

  ).10(دارد ازين يكمتر
سنجش تفكر انتقادي  ،توجه ديگر در اين مطالعهقابل  نكته

ارزيابي تفكر انتقادي به . در پرستاري است ياختصاص
منظور توصيف وضعيت تفكر انتقادي دانشجويان و يا با 
هدف سنجش اثربخشي مداخالت غالباً با استفاده از 

هاي عمومي تفكر انتقادي انجام شده است و  آزمون
هاي اختصاصي تفكر  نمطالعاتي كه در آن از آزمو

اي آن رشته خاص  كه مبتني بر دانش حرفه ،انتقادي
لذا نحوه سنجش تفكر انتقادي متناسب . نادر است ،باشد

در كه  ،با رشته تحصيلي و دانش دانشجويان پرستاري
مورد توجه قرار  رانياين مطالعه براي اولين بار در ا

 ايزمتماين مطالعه را از ساير مطالعات  .گرفته است
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 زين پژوهش و نيحال تعداد كم نمونه در ا نيبا ا. كند مي
از  وهايسنار يبه برخ انيدانشجو يها ناكامل بودن پاسخ

 نيتكرار ا نيبنابرا. مطالعه است نيا يها محدوديت
  .است هيمساعدتر قابل توص طيپژوهش در شرا

توجه به تأثير آموزش و كاربرد نقشه مفهومي مبتني  با
ي تفكر ها مهارتبر فرايند پرستاري بر عادات ذهن و 

گردد كه كاربرد اين  پيشنهاد مي ،انتقادي در پرستاري
توسط مربيان باليني به عنوان يك اولويت ويژه  راهبرد

تفكر انتقادي دانشجويان در نظر گرفته شود  يبراي ارتقا
كارگيري نقشه مفهومي  به تأثيرديگري  هشپژوو در 

تحت نظارت مربيان پرستاري بر تفكر انتقادي 
مورد  ،دانشجويان پرستاري در سطوح مختلف تحصيلي

  .سنجش قرار گيرد
  

  گيري نتيجه
تواند  براساس فرايند پرستاري مي يروش نقشه مفهوم

را در  انياختصاصي در پرستاري دانشجو يتفكر انتقاد
و  يتفكر انتقاد يها مهارتو  يعادات ذهن يدو بعد كل

سنجش تفكر . دهد شيگانه افزا ده بعد از ابعاد هفدهياز
پذير است  انتقادي اختصاصي در پرستاري، عملي و امكان

كارگيري نقشه مفهومي در بستر باليني قابل  و آموزش به
گردد كه در آموزش باليني  لذا پيشنهاد مي. توصيه است

شود كه  همچنين توصيه مي. فاده شوداز اين روش است
در مطالعات بعدي مربيان باليني با اين روش آشنا شوند 
و استفاده از نقشه مفهومي در محيط باليني تحت 

شود  بر اين توصيه مي وهعال. سرپرستي آنها انجام شود
هاي بيشتري با حجم نمونه باالتر و در سطوح  كه پژوهش

اين روش آموزشي  تأثيرمختلف تحصيلي براي سنجش 
  .بر تفكر انتقادي انجام گردد

  
  قدرداني

دانشكده  85 يورود يپرستار انياز دانشجو سندگانينو
 نيكه در ا راز،يش) س(حضرت فاطمه  ييو ماما يپرستار

خانم فرشته  از سركار نيهمچن .پژوهش شركت نمودند
محترم برنامه پرستاري دانشكده و  راد مدير دهقان
 نيها نوش سركار خانم ،يمحترم دانشكده پرستار انيمرب

 ،يزهره منتصر ان،يميكر سيئپور، فرحناز ر يبهشت
، و آقاي عليرضا مؤيدي  فهيمه مجيدي ،يمنتصر قهيصد

 نيجهت شركت در ا انيدانشجو بيدر ترغ يكه نقش مهم
  .ندينما مي يگزار مطالعه داشتند سپاس
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Abstract 
 
Introduction: Enhancing nursing students' critical thinking is a challenge faced by nursing educators. This 
study is aimed at determining the effect of clinical concept mapping using nursing process on discipline 
based critical thinking of 4th year nursing students. 
Methods: In this quasi-experimental study, a convenient sample of 32 nursing students participated. They 
were randomly assigned to two groups. The control group was involved just in the usual clinical practice, 
while the experimental group participated in a one day workshop on clinical concept mapping using nursing 
process during their usual clinical practice. They were also asked to provide at least two clinical concept 
maps during their clinical practice. On the 10th week of their clinical practice a post-test was done using a 
specially designed package consisting of fourteen vignettes and three open response opportunity for 
measurement of seventeen dimensions of critical thinking in nursing (under two categories of cognitive 
critical thinking skills and mind habits). Students of both groups were required to write about how they 
would use a designated critical thinking habit or skill to act in a certain way. The students' responses were 
evaluated by two raters based on identification of critical thinking, justification and quality (appropriateness 
of the responses with regard to their level of education) of the student's response. The mean scores of both 
groups were compared by Mann-Whitney test. 
Results: Result of the study revealed a significant difference (p<0.001) between the two groups' cognitive 
critical thinking scores: Experimental group mean score (20.14±13.62) vs the control group mean score 
(6.41± 6.52).The results also revealed a significant difference (p<0.005) in the scores of mind habits: 
Experimental group mean score (23.68±20.58) vs the control group mean score(6.30± 5.51). Two groups of 
study were also significantly different from each other in 11 out of 17 dimensions of critical thinking (p<.01). 
Conclusion: Teaching and application of clinical concept mapping leads to improvement of critical thinking 
abilities in nursing students. However, further studies are recommended to generalize this result to nursing 
students in their earlier stage of education. 
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