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 ۱7/۱2/98، پذیرش:۱۳/۱2/98، اصالح: 2/7/98 دریافت:

 

 خالصه
 ،ستدر تصمیم به نسیدر ایبر مناسبر هکارا بنتخاا و تطالعاا شیابیباشد. ارزهای اصلی در حرفه پزشکی میارتقاء مهارت تفکر انتقادی یکی از چالش هدف:سابقه و 

این مطالعه باا هاد    نماید. دهستفاا دینتقاا تفکر یهارتمها از ،مؤثر قبتامر ئهارا جهت باید بالینی رموا در هگیرند تصمیم انعنو به ماما ست. .ا انتقادیتفکر  رتمها مندزنیا

 ت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی انجام شد.تأثیر راهبرد نقشه مفهومی بر ارتقاء مهار

نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسای   06بر روی  3۹سال دوم تحصیلی این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی قبل و بعد از آموزش، در نیم مواد و روشها:

گیری تصادفی به دو گروه آموزش باه روش نقشاه مفهاومی و گاروه     های پژوهش به روش نمونه. نمونهارشد مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی شهر مشهد انجام گردید

بود. دانشجویان  دو گروه، به مادت دو جلساه ساه سااعته طای دو هفتاه تحات         گلیزر-پرسشنامه آزمون تفکر انتقادی واتسونها کنترل تقسیم گردیدند. ابزار گردآوری داده

ها )پرسش و پاسخ، سخنرانی( قرار گرفتند. پرسشنامه تفکر انتقادی قبل و یک ماه بعد از آموزش توسا  دانشاجویان   می و روش مرسوم دانشگاهآموزش به روش نقشه مفهو

اده گردید. سطح معنی داری های آماری من ویتنی، کای دو و ویلکاکسون استف، آزمون10نسخه  spssها با استفاده از نرم افزار دو گروه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل  داده

 در نظر گرفته شد. p<6۹/6در تمام موارد 

 (.≤6۹/6Pvalue)های تفکر انتقادی در هر دو گروه، قبل و بعد از مطالعه تفاوت آماری ندارد نتایج نشان داد بعد از مداخله نمره مهارت یافته ها:

و باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت در دو گروه تفاوت چندانی نداشت  قادی بعد از آموزشهای تفکر انتکه سطح مهارتنشان می دهد ها یافته نتیجه گیری:

 گیرد.

 نقشه مفهومی، مهارت تفکر انتقادی، آموزش مامایی :واژه های کلیدی  
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 مقدمه 
 عظیم حجم ایجاد باعث نوین هایآوریفن از گیریبهره عصرحاضر، در

 توانمند استدالل و تفکر زمینه در باید افراد شرایطی در چنین. است شده اطالعات

 تفکردر  (2)است  شناسایی قابل تفکر انتقادی مفهوم در هاتوانمندی این (1)شوند 

 و عقاید با و ابندییم نظم منسجم طور به ،شوندمی ارزیابیاطالعات   انتقادی

اصالح تفکر، آگاهی از هد  از تفکر انتقادی  (9) شوندمی مرتب  دیگر اطالعات

-مراقبتهای علوم پزشکی امروزه در حرفه .(4) استها ها و محدودیتضعف

گیری در ای مواجه هستند که برای تصمیمکنندگان با مسائل و مشکالت پیچیده

گیری مورد آنها به تفکر انتقادی احتیاج دارند، زیرا تفکر انتقادی قدرت تصمیم

دهد و این امر به عنوان جنبه مهمی های پزشکی افزایش میبالینی را در مراقبت

مایی و بهداشت مورد توجه قرار گرفته است ای در پرستاری، مااز عملکرد حرفه

گذارد یر زیادی بر سالمت جامعه میهای علوم پزشکی که تأثیکی از حرفه  .(۹)

 های نظیر هوش، خالقیت و تفکر نیازمند قابلیتماماها باشد. حرفه مامایی می

 

های قریب الوقوع در مواقع پر خطر باید قادر باشند عالیم و نشانه وانتقادی هستند 

اداره سالمت مادران گزارش نموده که عدم  (0)را در مادران باردار تشخیص دهد 

های مادری در درصد مرگ 42درمان، علت  ها و سایر کادرمهارت و غفلت ماما

های بالینی دارد و کیفیت آموزش تأثیر عمیقی بر ارائه مهارت (1)باشد کشور می

و  امروزه در آموزش عالی دانشجویان به دنبال حفظ طوطی وار درس ها بوده  .(1)

درک و شناخت عمیق که الزمه تفکر انتقادی است را ندارند و شیوه درست فکر 

های آموزش سنتی همگی بر مدل خطی تفکر روش (4)آموزند کردن را نمی

های تفکر انتقادی تمرکز دارند و یک راهبرد نوین مورد نیاز است که بتواند مهارت
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 critical thinking skills of midwifery students;Z. Mirkazehi , et al  
 

 

های آموزشی متعددی را نتایج مطالعات انجام شده، تأثیر روش. (۹)را ارتقاء دهد 

ها، روش اند که از جمله این روشهای تفکر انتقادی تأیید کردهدر پرورش مهارت

باشد. روش نقشه مفهومی باعث توسعه و ایجاد عاداتی چون نقشه مفهومی می

نقشه مفهومی فضایی از  .(3)شوند خالقیت، آنالیز و جستجوی اطالعات می

 (16)مفاهیم و رابطه بین آنها برای فهمیدن و نمایش دادن ساختار دانش است 

نقشه های مفهومی ابتدا با هد  بهبود یادگیری ایجاد شدند و ابزاری مفید برای 

ارزشیابی، خالصه کردن مطالب آموخته شده، یادداشت برداری، افزایش درک و 

فهم، تثبیت تجارب آموزشی، بهبود شرای  موثر برای یادگیری و آموزش تفکر 

 .(11)انتقادی هستند 

ویو و  (12)نتایج مطالعات متعدد انجام شده از جمله  آشوری و همکاران 

دهنده اثر بخشی مؤثر آموزش به نشان (14)هانگ و همکاران  (19)همکاران 

شند. محققان دیگر از عدم روش نقشه مفهومی بر یادگیری و تفکر خالق می با

گویند از جمله در مطالعه عبدلی و تأثیر این روش در ارتقاء تفکر انتقادی سخن می

 از یک هیچ در بالینی مفهومی نقشه گروه در کننده شرکت دانشجویانهمکاران 

 و استقرایی تفکر استنباط، تحلیل، شامل انتقادی تفکر های مهارت گانه پنج ابعاد

 .(1۹)اند نداشته توسعه یابیارزش و قیاسی

با توجه به نتایج متفاوت و گاه متناقض استفاده از روش نقشه مفهومی و 

های تفکر انتقادی ه مفهومی بر مهارتای مبنی بر تأثیر آموزش نقشاینکه مطالعه

ای با هد  گر بر آن شد تا مطالعهدر دانشجویان مامایی صورت نگرفته، پژوهش

های تأثیر آموزش به کمک  نقشه مفهومی معلم ساخته و روش مرسوم بر مهارت

انجام دهد تا با نتایج این پژوهش بتوان  تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی

های آموزشی نوین در پرورش ند اندک در خصوص اثر بخشی روشبصیرتی هر چ

 تفکر انتقادی دانشجویان مامایی فراهم آورد.

 

 

 مواد و روشها
این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی قبل و بعد از آموزش، پس 

از اخذ مجوز کمیته اخالق از دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. حجم نمونه 

س مطالعه راهنما با استفاده از روش تخصیص تصادفی مبتنی بر نرم افزار بر اسا

Excel  تعیین شد.   %16و توان  %3۹با اطمینان 

 طول در هاریزش % 2۹ احتمال با که تعیین گروه هر در نمونه 24 حداقل

 پژوهش نمونه عنوان به نفر  06 مجموع در و نفر 96 گروه هر برای مداخله

مطالعه  ( تمایل به شرکت در1یارهای ورود به مطالعه عبارتند از: مع شدند انتخاب

( دانشجوی کارشناسی ترم شش و هشت، کارشناسی ارشد مامایی و کارشناسی  2

( عدم وقوع حادثه مهم و ناگوار در طول 9ارشد مشاوره در مامایی ترم دو و چهار 

ارآموزی درس ( گذراندن واحد تئوری و ک4شش ماه قبل از شروع مطالعه و  

 نفر دو و ماندند باقی مطالعه پایان تا آنها از نفر ۹1بارداری و زایمان سه که تعداد 

آموزش مرسوم(  گروه از نفر یک وگروه آموزش به روش نقشه مفهومی  نفر یک(

معیارهای خروج از مطالعه  .شدند حذ  مطالعه از مطالعه در شرکت عدم دلیل به

( عدم تکمیل 2ها رکت در جلسات آموزشی و آزمون( عدم ش1نیز عبارتند از: 

( وقوع حوادث ناگوار در حین 4( عدم تمایل به ادامه پژوهش 9ابزارهای پژوهش 

 ها.برگزاری جلسات و آزمون

پژوهشگر از مهارت بالینی اداره پره اکالمپسی که از موضوعات مهم و  

جهت آموزش به حیاتی در حیطه مامایی می باشد، به عنوان موضوع اصلی 

 آوری مطالب مربوطجمع از بعد دانشجویان در مطالعه خود استفاده نمود. پژوهشگر

 مبتنی آموزشی به روش بسته تهیه به اقدام اکالمپسی پره اداره مهارت بالینی به

نمود.  محتوی آموزشی مربوط به  هادانشگاه بر نقشه مفهومی و روش مرسوم 

های مامایی مپسی در هر دو گروه با استفاده از رفرنسمهارت بالینی اداره پره اکال

 فرم روایی های جدید منتشر شده اداره پره اکالمپسی تهیه گردید.و دستورالعمل

 روایی طریق از پژوهش واحدهای فردی مشخصات فرم و پژوهش واحد انتخاب

 اساتید و نظران صاحب از تن ده اختیار در ارزیابی جهت و شد تعیین محتوی

 و پیشنهادات نمودن لحاظ از پس و گرفته قرار مشهد پزشکی علوم انشگاهد

 از استفاده با ابزار دو این گرفت. قرار استفاده مورد نهایی ابزار الزم اصالحات

 مطالعات در و گردیده تهیه مشاوره و راهنما استاد همکاری با و مشابه مطالعات

 قرارگرفته تأیید مورد هاآن پایایی ینبنابرا و است گرفته قرار استفاده مورد مختلف

 است.

در مطالعه دهقانی و  گلیزر-واتسون انتقادی تفکر هایمهارت آزمون روایی

-واتسون انتقادی تفکر هایمهارت آزمون پایایی (10)است  شده همکاران تأیید

تأیید  11/6مطالعه دهقانی و همکاران با استفاده از آلفای کرونباخ  در نیز گلیزر

دانشجویان هر دو گروه قبل از آموزش در جلسه پیش آزمون فرم  شده است.

و پرسشنامه تفکر  فردی مشخصات فرم و پژوهش واحد انتخاب رضایت آگاهانه،

 ابزاری که گلیزر – واتسون انتقادی تفکر تکمیل نمودند. پرسشنامهانتقادی را 

 پنج در را انتقادی تفکر هایمهارت و است شده تنظیم سوال 16 شامل استاندارد

 ارزشیابی و تفسیر و تعبیر توانایی استنتاج، ها،فرض پیش تشخیص استباط،: حیطه

. باشدمی 16 آزمون لک نمره و است نمره یک دارای هر سوال. سنجدمی دالیل

 طبقات از یکی آزمون از شده کسب کل امتیاز برحسب هاآزمودنی از هر یک

 از( 16-06) امتیازات قوی و( ۹4-۹2 امتیاز) متوس  ،(۹4از کمتر امتیازات) ضعیف

 درباره شده انجام بندی تقسیم براساس. گیرندمی قرار انتقادی تفکر توانایی نظر

 زیر صورت به آزمون بخش هر به مربوط نمرات ندیب تقسیم آزمون کل نمره

 امتیاز)قوی ( ج  ،(11امتیاز) متوس ( ب  ،(6-16امتیاز) ضعیف (الف: شودمی تعیین

10-12.) 

 هایمهارت بر آموزش تأثیر بررسی قبل از مداخله جهت مرحله قبل از مداخله:

 مورد گلیزر-واتسون آزمون وسیله به هامهارت این دانشجویان، انتقادی تفکر

 گرفت. قرار سنجش

 هر در .شد انجام الزمه هایهماهنگی گروه پس دو در آموزش  مرحله مداخله:

های مامایی در و بر اساس معتبرترین رفرنسآموزشی یکسان  محتوای گروه دو

  .بود مورد اداره پره اکالمپسی

 زش درآمو ابتدا اطالعات، تبادل از جلوگیری برای آموزش در گروه مرسوم:

شیوه  های بالینی اداره پره اکالمپسی بهمرسوم انجام گردید. آموزش مهارت گروه

پاسخ همراه با پاورپوینت به مدت شش  و پرسش سخنرانی، مرسوم  به صورت

ساعت )دو جلسه سه ساعته در طی دو هفته( ارائه گردید. محتوای آموزشی جلسه 

، طبقه بندی پره اکالمپسی، اول شامل: اخذ شرح حال، تشخیص پره اکالمپسی

پیشگیری و پیش بینی بود که به صورت سخنرانی و عملی آموزش داده شد. در 

جلسه دوم نیز محتوای آموزشی شامل:  اداره پره اکالمپسی، تجویز سولفات 
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 و همکاران زهره میرکازهی ریگی؛  ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی

 

 

 

منیزیم، کنترل تشنج و ختم بارداری بود که همانند جلسه اول به صورت سخنرانی 

 و عملی آموزش داده شد. 

گروه مرسوم،  اتمام آموزش در از بعد موزش در گروه نقشه مفهومی:آ

 اول جلسه گردید. در ابتدای انجام نقشه مفهومی توس  پژوهشگر  گروه آموزش

مفهومی مربوط به اداره  نقشه سپس شد. داده مفهومی نقشه مورد در توضیحاتی

پیشرفته جهت رسم  )نرم افزار طراحی Visioبا استفاده از نرم افزار پره اکالمپسی

 شده بود به دانشجویان ها( ترسیمنهای سازمانی، دیاگرام و رواب  بین آچارت

گردید. در جلسه اول  مفهومی هدایت نقشه روی از کالس شد و داده نشان

محتوای آموزشی جلسه اول شامل: اخذ شرح حال، تشخیص پره اکالمپسی، طبقه 

نی به صورت نقشه مفهومی و عملی بندی پره اکالمپسی، پیشگیری و پیش بی

در جلسه دوم نیز محتوای آموزشی شامل:  اداره پره اکالمپسی،  آموزش داده شد.

تجویز سولفات منیزیم، کنترل تشنج و ختم بارداری بود که همانند جلسه اول به 

 صورت سخنرانی و عملی آموزش داده شد. 

 تفکر هایمهارت طحس بر آموزش تأثیر بررسی جهت مرحله بعداز مداخله:

 هایمهارت آزمون وسیله به هامهارت این سطح دوگروه، دانشجویان در انتقادی

 قرار سنجش مورد( بعد ماه یک) مطالعه انتهای در گلیزر-واتسون انتقادی تفکر

 .(11)گرفت 

( و 10)نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل داده

های آماری توصیفی، من ویتنی و ویلکاکسون  انجام شد. سطح معنی داری آزمون

 در نظر گرفته شد. p<6۹/6در تمام موارد 

 

 

 هایافته

سال بوده است. آزمون من  46تا  26سن دانشجویان مورد مطالعه  محدوده

نی نشان داد که دو گروه از نظر میانگین سنی اختال  معنی داری ندارند و دو ویت

(. نتیجه آزمون من ویتنی نشان P=010/6گروه از این نظر با هم همگن بودند ) 

داد دو گروه نظر سابقه کار در بالین تفاوت آماری معنی داری ندارد و همگن بودند 

 (111/6=P 1( )جدول.) 

و نشان داد که دو گروه نقشه مفهومی و مرسوم از نظر نتایج آزمون کای د

مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل و وضعیت سکونت تفاوت آماری چندانی نداشتند و 

 (.2دو گروه از این نظر همگن بودند )جدول

در رابطه با عالقه به رشته تحصیلی بیشترین درصد فراوانی مربوط به سطح 

آزمون کای دو نشان داد که ارتباط آماری ( بود. نتایج %4۹عالقه مندی متوس  )

معنی داری بین دو گروه از این لحاظ وجود ندارد و دو گروه همگن بودند 

(02۹/6=P 9( )جدول.) 

 از بعد ماه یک و انتقادی قبل تفکر مهارت نمره میانگین جهت مقایسه

ز توزیع در دو گروه  ابتدا به بررسی برخورداری نمره مهارت تفکر انتقادی ا مداخله

 ویلک پرداخته شد. -طبیعی با استفاده از آزمون کولموگرو  اسمیرنو  و شاپیرو

 

: میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار در بالین در دو ۱جدول 

 گروه نقشه مفهومی و مرسوم

 

 گروه نقشه مفهومی مرسوم 

آزمون من 

 ویتنی

 ±انحراف معیار

 میانگین

 ±انحراف معیار

 میانگین

 متغیر

878/0- =Z 

8۱8/0 =P 

12/۹ ± ۹1/20 14/9 ±49/2۹ 

 

 سن

688/۱- = 

Z 

۱۱7/0= P 

سابقه کاردر  6/6±34/1۹ 6/6±04/11

 بالین

: توزیع فراوانی دانشجویان مامایی مورد مطالعه برحسب 2جدول 

مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل، وضعیت سکونت در دو گروه نقشه 

 مفهومی و مرسوم

 سوممر نتیجه آزمون کای دو

 (%تعداد )

 نقشه مفهومی

 (%تعداد )

 گروه

 سطح متغیر

601/6= 

130/6=P 

1۹(2۹%) 

1۹(2۹%) 

96 (۹6%) 

1۹(2۹%) 

1۹(2۹%) 

96 (۹6%) 

 کارشناسی

 ارشد

 جمع

11/1= 

232/6=P 

26 (1/00%) 

16 (9/99%) 

96 (166%) 

10(9/۹9%) 

14(40/6%) 

96 (166%) 

 مجرد

 متأهل

 جمع

962/6= 

113/6=P 

11(0/۹1%) 

12(4/41%) 

1 (1/1%) 

96 (166%) 

11(1/۹0%) 

19 (9/49%) 

6 (6%) 

96 (166%) 

 خوابگاه

 شخصی

 نامعلوم

 جمع کل

 

: توزیع فراوانی دانشجویان مامایی برحسب عالقه به  ۳جدول 

 رشته تحصیلی در دو گروه نقشه مفهومی و مرسوم

 

نتیجه آزمون 

 کای دو

 مرسوم

 (%تعداد )

گروه نقشه 

 مفهومی

 (%تعداد )

 گروه

 سطح متغیر

624/6= 

02۹/6=P 

6 (6%) 

2 (0/0%) 

10 (9/۹9%) 

1 (9/29%) 

4 (9/19%) 

1 (9/9%) 

6 (6%) 

96 (166%) 

1 (9/9%) 

1 (9/9%) 

1۹ (۹6%) 

1 (0/20%) 

9 (16%) 

6 (6%) 

2 (0/0%) 

96 (166%) 

 خیلی زیاد

 زیاد

 متوس 

 کم

 مخیلی ک

 اصال

 نامعلوم

 جمع کل

 

وضعیت برخورداری نمره مهارت تفکر انتقادی از توزیع  -۴جدول 

 طبیعی در دوگروه آموزش گروه نقشه مفهومی و مرسوم

 آزمون

 متغیر

آزمون کلموگروف 

 اسمیرنوف

(P-value) 

آزمون شاپیرو 

 ویلک

(P-value) 

نرمال یا 

غیرنرمال 

 بودن متغیر

 غیرنرمال 6661/6 613/6 یانتقاد تفکر مهارت نمره
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 مداخله از قبل

 یانتقاد تفکر مهارت نمره

 مداخله از بعد ماه کی
 غیرنرمال 662/6 660/6

( سطح تفکر انتقادی پایینی %11نتایج نشان داد اکثر دانشجویان مامایی )

( دارند. نتایج  آزمون ویل کاکسون نشان داد که در سطح ۹4)نمرات آزمون زیر 

با  مداخله از انتقادی قبل و بعد تفکر هایمهارت نمرهصد، میانگین در ۹داری معنی

 (.P > 6۹/6یکدیگر تفاوت معناداری نداشت )

 در دو گروه آموزش گروه نقشه مفهومی و مرسوم مداخله از بعدیک ماه  و قبل انتقادی تفکر هایمهارتمیانگین  نمره مقایسه: 6جدول 

 ارزشیابی

 میانگین ±انحراف معیار

 عبیرو تفسیرت

 میانگین ±انحراف معیار

 استنتاج

 میانگین ±انحراف معیار

 شناسایی مفروضات

 میانگین ±انحراف معیار

 استباط

 میانگین ±انحراف معیار

 مهارت   

 متغیر 

64/1±0۹/2 

16/1±1۹/1 

1۹/1±21/2 

13/1±26/2 

01/1±44/9 

0۹/1±16/2 

12/1±29/9 

10/1±99/9 

12/1±46/2 

11/1±40/2 

 داخلهقبل از م

 بعد از مداخله

 نمره کل 49/2 43/1± 21/9 14/1± 12/9 00/1± 1۹/2 11/1± 36/1 91/1±

 مهارت تفکر انتقادی

 آزمون ویلکاکسون 2۹1/6 901/6 216/6 116/6 13۹/6

(P-value) 

 

 و نتیجه گیری بحث

این مطالعه با هد  تأثیر راهبرد  نقشه مفهومی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی 

ها حاکی از آن بود که در مطالعه حاضر یافته دانشجویان مامایی انجام شد.در 

های تفکر انتقادی ندارد به طوری که روش نقشه مفهومی اثر مثبتی بر مهارت

دهد، در هر دوگروه بعد از مداخله در تمام های به دست آمده نشان مییافته

زشمندی از تأثیر مثبت روش داری نداشته و بازتاب ارها تفاوت آماری معنیحیطه

 آموزش نقشه مفهومی یک ماه بعد از آموزش وجود ندارد.

های نتایج مطالعات در زمینه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی بر مهارت 

زاده و همکاران با عنوان تأثیر . از جمله در مطالعه حبیبتفکر انتقادی متفاوت است

های تفکر انتقادی در دانشجویان آموزش به روش نقشه مفهومی بر مهارت

های آموزشی فعال از جمله روش پرستاری، نتایج نشان داد که به کارگیری روش

های تفکر انتقادی به عنوان یک اصل تواند باعث ارتقای مهارتنقشه مفهومی می

در مطالعه کلهر و همکاران نیز بیانگر تأثیر مثبت  (11)اساسی در دانشجویان شود 

کر انتقادی در فراگیران های تفاستراتژی آموزشی نقشه مفهومی بر توسعه مهارت

خوانی ندارد. پرورش که مطالعه حبیب زاده و کلهر با مطالعه حاضر هم (11)بود 

مهارت تفکر در تقویت یادگیری عمیق و درک کامل موضوعات از اجزای مهم 

فکر انتقادی مؤثر های سنتی اموزش در پرورش تفرآیند آموزش است و روش

در  (13)دهند باشد و فق  انبوهی از اطالعات و مفاهیم را به دانشجویان مینمی

کشند و شه مفهومی، فراگیران مطالب را در قالب یک طرح به تصویر میروش نق

های شناختی تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و استدالل استفاده در این میان از مهارت

های این راهبرد توضیح نظرات موجود در یک موضوع در کنند از دیگر قابلیتمی

اینکه ترکیب و معنی  قالب تصویری است که اطالعات را به شکل خالصه، بدون

یکی از معایبی که در متون برای روش نقشه  (26)دهد آن از دست برود نشان می

گیر بودن کاربرد نقشه مفهومی است در این شود مسئله وقتمفهومی ذکر می

های پرورش دهنده تفکر رابطه این نکته حائز اهمیت است که استفاده از استراتژی

 .(13)وقت بیشتری دارد های معمول نیاز به انتقادی نسبت به روش

در مطالعه عبدلی با هد  مقایسه تأثیر آموزش نقشه کشی مفهومی بالینی و 

گانه های بالینی تفکر انتقادی در هیچ یک از ابعاد پنجرستاری بر مهارتفرآیند پ

تفکر انتقادی تغییری ایجاد نشد و تفاوت معنا داری بین نمرات مهارت تفکر 

های این مطالعه مؤید اگر چه یافته (1۹)انتقادی قبل و بعد از آموزش وجود نداشت 

 باشد و در طول مدت عدم افزایش تفکر انتقادی دانشجویان در طول برنامه می

 

 

کند و معموال های تفکر انتقادی دانشجویان افزایش پیدا نمیکوتاه سطح مهارت

. امروزه دانشجویان به دلیل رسمیت داشتن و (21)باشد نیاز به بیش از یک ماه می

امال با این روش آشنا غالب بودن روش آموزشی سنتی در نظام آموزشی کشور ک

های جدید اند اما روشهستند به عبارتی با این روش آموزشی رشد و ارتقاء یافته

 (22)گیری مناسب از آنها نیاز به زمان و ممارست دارد آموزشی برای آنها و بهره

های مبتنی تفکر انتقادی که الزم خصوصا در ارتباط با آموزش بر اساس روش

های کسب شده در این زمینه را در تمام دروس به کار گرفته است دانشجو مهارت

های تفکر انتقادی ) تجزیه و تحلیل، ارزشیابی، استنباط و ...( و به تمرین مهارت

ک سر منجر به یادگیری بهتر شده و از در طول سالیان تحصیل بپردازد تا از ی

 نقاط ازهای تفکر انتقادی در وی ارتقاء یابد. سوی دیگر توانایی و سطح مهارت

 گلیزر، -واتسون انتقادی تفکر پرسشنامه بودن تخصصی غیر حاضر، مطالعه ضعف

 بیشتر وقت اختصاص و دانشجویان دیدگاه از پرسشنامه سواالت بودن پیچیده

 جهت جامع و تخصصی ابزاری گرددمی توصیه که است سشنامهپر تکمیل جهت

 گردد. طراحی مامایی دانشجویان در انتقادی تفکر مهارت سنجش

پذیر است و های تفکر انتقادی در مامایی امکانسنجش تخصصی مهارت

شود آموزش به کارگیری نقشه مفهومی در مامایی قابل توصیه است، لذا توصیه می

-ش پزشکی و مامایی با این روش آشنا شوند همچنین توصیه میکه  اساتید آموز

ایی با حجم نمونه باالتر و در سایر مقاطع تحصیلی برای سنجش گردد که مطالعه

از نتایج این  های تفکر انتقادی انجام گردد.تأثیر این روش آموزشی بر مهارت

های د روشهای بیشتر در مورایی جهت پژوهشتوان به عنوان پایهپژوهش می

های تفکر نوین تدریس، افزایش صالحیت بالینی دانشجویان مامایی، ارتقاء مهارت

 انتقادی در دانشجویان مامایی مورد استفاده قرارگیرد.

 

 

 تشکرتقدیر و 
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دانشگاه  12/9/3۹تحقیقاتی مصوب  نامه پایان طرح از بخشی حاضر مطالعه

 معاونت مالی حمایت با که باشد می341۹44علوم پزشکی مشهد با کد طرح 

 حمایت معاونت از وسیله شد. بدین انجام مشهد پزشکی دانشگاه علوم پژوهشی

 از همچنین و مشهد علوم پزشکی دانشگاه پژوهشی محترم شورای و محترم

محترم  پرسنل و محترم گرانآزمون مطالعه، در شرکت کننده عزیز دانشجویان

 .شودمی قدردانی و تشکر مشهد مامایی و پرستاری دانشکده
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Enhancing critical thinking is a challenge faced in Medical profession. 

Evaluation of data and choosing proper intervention to reach a correct decision needs skillful thinking. . Midwife  as a 

clinical decision maker uses critical thinking in providing proficient care. Present studies is aimed at determining the 

education effect based on concept mapping on critical thinking skills of midwifery students. 

METHODS: This quasi-experimental study with two groups design before and after training, was performed on 60 

midwifery students in mashhad school of nursing and midwifery in 2016. The samples were selected by the 

convenience method and were randomly divided into two groups of based on concept mapping and routine group. 

Content was similarin both groups. Students of based on concept mapping  group were trained concept mapping and  

for six hours during two week. Students of routine group were trained by lecture for six hours during two week. They 

were filled the Watson Glaser critical thinking test in the before and 1 month after study. Data was analyzed by 

SPSS software version 16 and descriptive statistical test, mann-whitney test, Wilcoxon test, friedman test. P< 0/05 was 

considered statistically significant. 

FINDINGS: The results indicated that  one month after interventional, critical thinking skills was significantly 

increased in two groups (P<0/05) but this increased in based on critical thinking groupis It wasn't more than routine 

group. 

CONCLUSION: There is not much difference between the two groups after training and further studies should be 

done. 

 

KEY WORDS: Midwife training, critical thinking, concept mapping 
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