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Abstract
Introduction: Concept mapping is used as an active teaching method in order to better learning  and improve 
learners' clinical  reasoning and decision-making  in complex learning environments such as surgery. One of the 
groups whose knowledge and skills play an important role in the performance of the surgical team are surgical 
technologists who are present in both scrub and circulating roles in the surgical team. The aim of this study was 
to compare the effect of concept mapping and lecture  teaching method on the  surgical technologist students' 
level of learning, retention and satisfaction .
Methods: This was a quasi-experimental study using pre-test and post-test methods, which was performed on 
60 surgical technologist students. Study samples were selected by census method with inclusion characteristics. 
Then they were divided into two groups of intervention and control and were trained with two methods of 
concept mapping and lecture. Before and after training, their learning rate was assessed and compared using 
a multiple choice question written test. Student retention was assessed 4 weeks after the last session. Also  
satisfaction with the two teaching method was assessed in two groups  at the end of the last session through a 
research  made questionnaire. Data were analyzed using SPSS statistical software.
Results: The results of the study showed that students' learning, retention and satisfaction after teaching by 
concept mapping method was significantly higher than the lecture method.     (0.001> P).
Conclusions: Based on the results of this study, teaching by concept mapping as an active teaching method 
increases the learning, retention and satisfaction of surgical technologist students. Therefore, using  this teaching  
method is recommended to training of  medical education learners  in complex education environments such 
as surgical technologist.
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چکیده
مقدمــه: ترســیم نقشــه هــای مفهومــی بــه عنــوان یــک  روش تدریــس فعــال، به منظــور یادگیــری بهتــر و بهبــود توانایــی تصمیم گیری 
بالینــی فراگیــران در محیطهــای یادگیــری پیچیــده ای همچــون حــوزه جراحــی بــه کار گرفتــه مــی شــوند. یکــی از گروه هایــی کــه دانــش 
و مهــارت آنهــا نقــش مهمــی در عملکــرد تیــم جراحــی دارد، تکنولوژیســت هــای جراحــی هســتند کــه در دو نقــش اســکراب و ســیار در 
تیــم جراحــی حضــور دارنــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه ی تاثیــر آمــوزش بــه روش ترســیم  نقشــه مفهومــی و روش ســخنرانی بــر 

ســطح یادگیــری، یــادداری و رضایتمنــدی دانشــجویان تکنولــوژی اتــاق عمــل انجام شــد.
ــر روی60 نفــر از دانشــجویان  ــود، کــه ب ــه روش پیــش آزمــون و پــس آزمــون ب ــی و ب ــوع نیمــه تجرب روش کار: ایــن پژوهــش از ن
تــرم 2 کارشناســی تکنولــوژی اتــاق عمــل دانشــگاه ایــران و شــاهد انجــام شــد. نمونــه هــای مطالعــه بــه روش سرشــماری و بــا داشــتن 
ویژگــی هــای ورود بــه مطالعــه، انتخــاب شــدند. ســپس در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل و تحــت آمــوزش بــا دو روش نقشــه مفهومــی و 
ســخنرانی قــرار گرفتنــد. قبــل و بعــد از آمــوزش، میــزان یادگیــری آنهــا بــا اســتفاده از آزمــون کتبــی چهارگزینــه ای، ارزیابــی و مقایســه 
شــد. یــادداری دانشــجویان 4 هفتــه پــس از آخریــن جلســه ارزیابــی  شــد. رضایتمنــدی از روش تدریــس نیــز در هــر دو گــروه مداخلــه و 
کنتــرل و در پایــان آخریــن جلســه از طریــق پرسشــنامه پژوهــش ســاخته، ارزیابــی و مقایســه شــد. داده هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار آمــاری  

Spss  تجزیــه و تحلیــل شــدند.

یافتــه هــا: نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه یادگیــری، یــادداری و رضایتمنــدی دانشــجویان بــه دنبــال تدریــس بــه شــیوه نقشــه مفهومــی  
.)P>0.001( در مقایســه بــا روش ســخنرانی، بــه طــور معنــاداری بیشــتر بــود

نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه، تدریــس بــه شــیوه نقشــه مفهومــی بــه عنــوان یــک روش تدریس فعال، ســبب 
افزایــش میــزان یادگیــری، یــادداری و رضایتمنــدی دانشــجویان تکنولــوژی اتــاق عمــل در درس اصــول و فنــون عملکــرد فــرد ســیار و 
اســکراب می شــود.  لــذا بکارگیــری ایــن شــیوه آموزشــی در فراگیــران گــروه هــای آموزشــی در محیــط هــای آموزشــی پیچیــده ازجملــه 

تکنولوژیســت هــای اتــاق عمــل توصیــه مــی شــود.
کلیدواژه ها: تدریس، نقشه مفهومی، سخنرانی، یادگیری، یادداری، رضایتمندی، تکنولوژیست اتاق عمل. 
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مقدمه
ــی  ــق نظــر ســازمان جهان ــوم پزشــکی، طب هــدف از آمــوزش عل
بهداشــت پــرورش افــرادی توانمنــد در دانــش و مهــارت اســت،تا 
عامــل دســتیابی بــه اهــداف پیشــگیرانه، درمانــی و بهبود ســامت 
جامعــه شــوند )1(. بــی شــک همراســتا بــا پیشــرفتها و تحــوالت 
ــدن  ــر ش ــو و  پیچیده ت ــک س ــی از ی ــهای درمان ــداده در روش رخ
ــی  ــتی و درمان ــز بهداش ــر، مراک ــی از ســوی دیگ ــای مراقبت نیازه
نیازمنــد حضــور کارکنانــی هســتند، کــه قادر بــه اجــرای مراقبتهای 
صحیــح و موثــر بــوده و بــه پشــتوانه دانــش و مهــارت خــود، قدرت 
حــل مســئله و تصمیــم گیــری صحیــح داشــته باشــند )2(. ناتوانــی 
در تصمیــم گیــری و اجــرای نادرســت مطالــب آمــوزش داده شــده، 
منجــر بــه افزایــش خطــا، صدمــه بــه بیمــار و نارضایتــی عمومــی 

خواهــد شــد )3(.
ــرایط  ــودن ش ــی ب ــش بین ــل پی ــی و غیرقاب ــه پیچیدگ ــا توج ب
ــر  ــادداری موث ــری و ی ــی )4(، یادگی ــای بالین ــود در محیطه موج
ــا در  ــق و منظــم آنه ــازماندهی دقی ــد س ــب آموزشــی نیازمن مطال
ذهــن اســت )5(. لــذا بکارگیــری روشــی موثــر کــه بــه ایــن امــر 
ــری و بخاطــر ســپاری  ــم  اســت )6(. یادگی ــد، بســیار مه بیانجام
بهتــر مطالــب گســترده و پیچیــده وقتــی اتفــاق می افتــد کــه مغــز 
اطاعــات را بصــورت سلســله مراتبــی و در قالــب یــک چارچــوب 
ســازماندهی کنــد )7(. در کنــار یادگیــری کــه یکــی از موارد بســیار 
مهــم بــرای ارزیابــی اثربخشــی روش هــای آموزشــی بکارگرفتــه 
ــر  ــز ب ــجویان نی ــت دانش ــت، رضای ــجویان اس ــرای دانش ــده ب ش
ــر اســت )8(  ــا موث اثربخشــی و بازدهــی آموزشــی در دانشــگاه ه
ــش و  ــادی از دان ــال حجــم زی ــا انتق هــدف نظــام آموزشــی صرف
ــهای  ــتفاده از روش ــه اس ــره دانشــجویان نیســت. بلک ــش نم افزای
ــی،  ــای آموزش ــق نیازه ــن تحق ــه ضم ــد ک ــی را می طلب آموزش
ــز  ــا نی ــش داده و دوام آموخته ه ــجویان را افزای ــدی دانش رضایتمن

حاصــل شــود )9(.
اتــاق عمــل، محیطــی منحصــر بــه فــرد و ویــژه اســت، کــه فرایند 
یادگیــری در محیطــی پراســترس، در مواجهــه بــا شــرایطی پیچیده 
و در تعامــل بــا دیگــران  شــکل مــی گیــرد )10(. در ایــن محیــط 
تعاملــی تکنولوژیســت هــای اتــاق عمــل به عنــوان عضــوی از تیم 
ــل،  ــا ایفــای نقــش در مراقبــت از بیمــار در مراحــل قب جراحــی ب
حیــن و پــس از مداخلــه جراحــی، نقــش بــه ســزایی در پیامدهــای 
جراحــی  بــه عهــده دارنــد )11( لــذا آمــوزش و تربیت آنها در مســیر 
کســب صاحیــت امــری مهــم اســت، تــا آنهــا بتواننــد در فراینــد 
ــاوت  ــوع ســنی و پروســیجر جراحــی متف ــا تن ــاران ب جراحــی بیم
مشــارکت فعــال داشــته باشــند )4( بــی شــک بــا توجــه بــه ایــن 

تنــوع و پیچیدگی هــا و محــدود بــودن دوره هــای آموزشــی، 
آمــوزش بــه شــکل ســنتی پاســخگوی نیازهــای یادگیــری موجــود 
نخواهنــد بــود. نتایــج  مطالعــات نیــز  بیــان کننــده ایــن واقعیــت 
اســت کــه بیــش از 90 درصــد از دانشــجویان، روشــهای آموزشــی 
جدیــد و فعــال را بــه روش های ســنتی مرســوم و غیرفعــال ترجیح 
می دهنــد و مایــل بــه اســتفاده از روشــهای جدیــد هســتند )12(.

ــه  ــت ک ــال اس ــس فع ــک روش تدری ــی ی ــی مفهوم ــه کش نقش
ــپاری  ــری و بخاطرس ــا یادگی ــود و ارتق ــق بهب ــد از طری ــی توان م
مفاهیــم، در تربیــت تکنولوژیســت هــای جراحــی و آمــاده کــردن 
ــار روش  ــی در کن ــده جراح ــط پیچی ــت در محی ــرای فعالی ــا ب آنه
هــای تدریــس ســنتی بــکار گرفتــه شــود )7( چهارچــوب نظــری 
نقشــه مفهومــی بــر اســاس نظریــه جــذب یادگیــری دیویــد آزوبــل 
ــب  ــا حفــظ مطال ــدگان ب ــر ایــن اســاس، یادگیرن متکــی اســت. ب
ــته  ــی داش ــری واقع ــک یادگی ــد ی ــده نمی توانن ــری پراکن و یادگی
ــاط دادن منظــم  ــق ســازماندهی و ارتب ــد از طری باشــند. بلکــه بای
ــادار را در  ــری معن ــی، یادگی ــب قبل ــوب مطال ــه چارچ ــب ب مطال
یادگیرنــده افزایــش داد )13(. ســاختار یــک نقشــه مفهومــی توانایی 
ــد، و  ــش می ده ــرد را افزای ــات توســط ف ــازی اطاع ــه س یکپارچ
ــد  ــک می کن ــده کم ــات پیچی ــظ اطاع ــه حف ــود ب ــه خ ــه نوب ب
)14(. در ایــن روش از طریــق پیونــد بیــن مفاهیــم و یــادآوری ایــن 
پیوندهــا در حافظــه ی تصویــری درک مفاهیــم ســرعت مــی گیرند 
و معنــادار مــی شــوند و یادگیــری مفاهیــم دوام بیشــتری پیــدا مــی 

ــد )15(. کن
ــرعت  ــه س ــی ب ــوژی جراح ــه تکنول ــرفت ها در زمین ــه پیش اگرچ
ــی  ــم جراح ــوزش تی ــا آم ــتند، ام ــر هس ــش و تغیی ــال افزای در ح
همزمــان بــا ایــن ســرعت در حــال تکامــل نیســت )16( آمــوزش 
تکنولوژیســت هــای اتــاق عمــل مســتلزم بکارگیــری شــیوه هــای 
ــده  ــب پیچی ــری مطال ــتوانه آن یادگی ــه پش ــا ب ــت ت ــری اس موث
ممکــن گــردد تــا مهارتهایــی همچــون تفکــر انتقــادی و تصمیــم 
ــک  ــوان ی ــی بعن ــه مفهوم ــد. نقش ــعه یاب ــی توس ــری بالین گی
ــد باعــث توســعه ی تفکــر  اســتراتژی فعــال در تدریــس مــی توان

ــود )17(. ــری ش ــم گی ــادی و تســهیل تصمی انتق
ــات  ــد در مطالع ــی رس ــر م ــه نظ ــگر ب ــتجوی پژوهش ــق جس طب
ــر نقشــه  ــا بررســی تاثی ــه ای در رابطــه ب ــون مطالع موجــود، تاکن
 مفهومــی در مقایســه بــا روش تدریــس ســنتی بطــور همزمــان بــر 
روی یادگیــری، یــادداری و رضایــت دانشــجویان تکنولــوژی اتــاق 
عمــل، بــر روی دو گــروه مســتقل انجــام نشــده اســت. لــذا مطالعه 
ــیم   ــه روش ترس ــوزش ب ــر آم ــه ی تاثی ــدف، مقایس ــا ه ــر ب حاض
نقشــه مفهومــی و روش ســخنرانی بــر ســطح یادگیــری ،یــادداری 
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و رضایتمنــدی دانشــجویان تکنولــوژی اتــاق عمــل  انجــام شــد. 

 روش کار
در ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی کــه بــا حضــور دو گــروه مداخلــه 
ــر روی 60  ــق پیــش آزمــون و پــس آزمــون، ب ــرل و از طری وکنت
ــر،  ــران  )30 نف ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش ــر از دانش نف
ــورت  ــرل( ص ــروه کنت ــر، گ ــاهد  )30 نف ــه( و  ش ــروه مداخل گ
گرفــت، تاثیــر دو روش تدریــس نقشــه مفهومــی و ســخنرانی  بــر 
ــس در  ــدی از روش تدری ــادداری و رضایتمن ــری، ی ــزان یادگی می
بیــن دانشــجویان تکنولــوژی اتــاق عمــل در واحــد نظــری اصــول 
و فنــون عملکــرد فــرد ســیار و اســکراب در مــدت 8 هفتــه متوالــی 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــود،  ــان ب ــروه یکس ــر دو گ ــرای ه ــس ب ــب تدری ــوای مطال محت
ــرای هــر دو  ــوان مــدرس ب تدریــس توســط خــود پژوهشــگر بعن
ــروه  ــراد دو گ ــرای اف ــس ب ــیوه تدری ــا ش ــد و تنه ــه ش ــروه ارائ گ
ــیم  ــا ترس ــش ب ــای پژوه ــک از واحده ــچ ی ــت.  هی ــاوت داش تف

ــتند. ــی نداش ــنایی قبل ــی آش نقشــه مفهوم
ــای  ــروه ه ــدن گ ــخص ش ــی و مش ــه کش ــام  قرع ــس از انج پ
ــک  ــی اتخــاذ شــد و طــی ی ــی، ترتیب ســخنرانی  ونقشــه مفهوم
ــه  ــی ب ــه مفهوم ــیم نقش ــوزش  ترس ــه ای ،آم ــه 45 دقیق جلس
ــروه  ــر دو گ ــپس ه ــد. س ــی داده ش ــروه ه مفهوم ــان گ دانجوی
مداخلــه و کنتــرل بــه مــدت 4 جلســه 120 دقیقــه ای در طــول 8 
هفتــه متوالــی )بصــورت تصادفــی در روزهــای شــنبه بــرای گــروه 
مداخلــه  ودر روزهــای یکشــنبه بــرای گــروه کنتــرل( و بــا توجــه 
بــه اهــداف آموزشــی دوره، توســط پژوهشــگر آمــوزش دیدنــد. در 
ایــن پژوهــش محقــق بــر مبنــای متــون موجــود در پایگاههــای 
اینترنتــی و متــون تخصصــی، نقشــه هــای مفهومــی را رســم کرده 
و پــس از تاییــد روایــی نقشــه هــا توســط اعضــای هیــات علمــی  
ــتفاده  ــه اس ــروه مداخل ــوزش گ ــرای آم ــکی، ب ــکده پیراپزش دانش
شــد. در ایــن مطالعــه جهــت اطمینــان از روش اســتفاده از نقشــه 
ــوزش  ــرگان رشــته آم ــا خب ــه شــده ب ــب تهی ــی، مطال هــای ذهن
پزشــکی بازبینــی و اصــاح شــد و پــس از تاییــد نهایــی در مــوزش 

دانشــجویان گــروه نقشــه مفهومــی بــکار بــرده شــد. 
نقشــه هــای مفهومــی در ایــن پژوهــش از 2 نــوع سلســله مراتبــی 
و عنکبوتــی بودنــد، هــر دانشــجو موظــف بــود کــه بــرای جلســه 
بعــدی یــک نقشــه مفهومــی از کل مطالــب ارائــه شــده در جلســه 
ــه  ــه نقش ــر جلس ــد. در ه ــاده کن ــه A4 آم ــک برگ ــل را در ی قب
ــورد  ــگر م ــود پژوهش ــط خ ــجویان توس ــده دانش ــاده ش ــای آم ه
ارزشــیابی قــرار گرفتــه و بــه آنهــا بازخــورد داده می شــد. آمــوزش 

گــروه کنتــرل نیــز  بــه روش ســخنرانی انجــام شــد. در ایــن گــروه 
ــرای  ــه را ب ــر جلس ــب ه ــه، مطال ــد ک ــف بودن ــجویان موظ دانش

جلســه آینــده در یــک برگــه A4 خاصــه کننــد.
ــون  ــادداری دانشــجویان از 2 آزم ــری و ی  جهــت ســنجش یادگی
پژوهشــگر ســاخته ی مجــزا اســتفاده شــد کــه، هــر کــدام دارای 
30 ســوال 4 گزینــه ای از درس اصــول و فنــون عمکــرد فــرد ســیار 
ــای  ــی 2- نخ ه ــای جراح ــرش ه ــکراب، در 3 بخــش: 1- ب و اس
جراحــی 3- پوزیشــنهای جراحــی بودنــد. تعــداد ســواالت مبتنــی 
بــر بلوپرینــت اولیــه و بــر اســاس حجــم هــر کــدام از ایــن مباحــث 
ــری و  ــون یادگی ــر دو آزم ــواالت ه ــدند. س ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه منبــع درســی اصــول و فنــون عملکــرد  ــا اســتناد ب یــادداری، ب
ــاق  ــوژی ات ــی تکنول ــای اصل ــیار و اســکراب از گایدالینه ــرد س ف
عمــل و بــر اســاس برنامــه آموزشــی کارشناســی تکنولــوژی اتــاق 
ــت  ــک لیس ــاس چ ــر اس ــواالت ب ــه س ــد. کلی ــی ش ــل طراح عم
ــداد پاســخ  ــر اســاس تع ــون ب ــگارش شــدند. نمــره آزم میلمــن ن

ــه شــکل درصــد از کل ســواالت بیــان شــد. صحیــح  ب
ــدون  ــن جلســه و ب ــس از آخری ــه پ ــز، 4 هفت ــادداری نی ــون ی آزم
اطــاع قبلــی دانشــجویان بــرای ســنجیدن ســطح یــادداری آنهــا، 
بــا ســواالتی مــوازی ســواالت یادگیــری انجــام شــد. ایــن آزمــون 
ــدون  ــه ای و ب ــوال 4گزین ــری دارای 20س ــون یادگی ــابه آزم مش
نمــره منفــی بــود.  هــر دو گــروه تحــت نظــارت پژوهشــگر و در 

شــرایط مناســب آزمــون قــرار داشــتند.
همچنیــن بــرای ســنجش رضایــت دانشــجویان از الگــوی تدریــس 
نیــز از پرسشــنامه محقــق ســاخته ای بــا 20 گویــه بــر اســاس کلید 
واژه هایــی همچــون انگیــزه و خاقیــت، یادگیــری و یادســپاری، 
ــه بــه حرفــه و مهــارت  ــه نفــس ، نــگاه نقادان عاقــه و اعتمــاد ب
حــل مســئله اســتفاده شــد. شــیوه نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه 
بــر اســاس طیــف 5 درجــه ای لیکــرت بــود. عبــارت هــای کامــا 
ــف  ــم طی ــا موافق ــم، کام ــم، موافق ــم، نمیدان ــم، مخالف مخالف
پاســخ دهی ایــن پرسشــنامه را شــامل می شــدند. بــر اســاس ایــن 
ــاالی 60  ــا60، و ب ــا40، 40 ت ــرات  20ت ــب نم ــنامه ، کس پرسش
بــه ترتیــب رضایــت از روش تدریــس را ضعیــف، متوســط و بــاال 
نشــان مــی داد. پاییــن تریــن امتیــاز ایــن پرسشــنامه 20 و باالترین 
امتیــاز آن 100 در نظــر گرفتــه شــد. روایــی پرسشــنامه مــورد تایید 
اســاتید صاحــب نظــر و اعضــای هیــات علمــی بــوده ، و پایایــی آن 

بــا روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ 81/.گــزارش گردیــد.
ــتفاده  ــا اس ــزار spss و ب ــرم اف ــخه 26 ن ــک نس ــه کم ــا ب داده ه
ــرای  ــی ب ــی زوج ــون ت ــامل: آزم ــتنباطی ش ــی و اس ــار توصیف آم
ســنجش یادگیــری در هــر یــک از روشــهای تدریــس قبــل و بعــد 
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از آمــوزش، آزمــون تــی تــک نمونــه ای بــرای ســنجش یــادداری 
پــس از آمــوزش، آزمــون تــی مســتقل بــرای ســنجش رضایتمندی 
و مقایســه میانگیــن یــادداری در دو گــروه و همینطــور از تحلیــل 
ــروه، در  ــری در دو گ ــن یادگی ــه میانگی ــرای مقایس ــس ب کوواریان

ســطح معنــاداری 0/05> تجزیــه و تحلیــل گردیــد.

یافته ها
بــه طــور کلــی 16مــرد )26.7%( و 44 زن )73.3( در مطالعــه 
حضــور داشــتند. کــه میانگیــن ســن آنهــا برابربــا 0/75 ± 19/33 

ســال بــود. مقایســه ویژگــی هــای دموگرافیــک در دو گــروه حاکی 
از عــدم وجــود اختــاف معنــادار بیــن آنهــا بــود بــه نحــوی کــه 
میانگیــن ســنی در دو گــروه  مداخلــه و کنتــرل بــه ترتیــب برابــر 
بــا 0/63 ± 19/47 و 0/85 ± 19/20 ســال بــود و از نظــر جنســیتی 

نیــز  دو گــروه  شــبیه هــم بودنــد. 
ــه  ــج ایــن مطالعــه و طبــق )جــدول1( آمــوزش ب ــر اســاس نتای ب
شــیوه ی نقشــه ی مفهومــی اثــر معنــی داری روی میــزان یادگیــری 
و یــادداری و رضایتمنــدی دانشــجویان تکنولــوژی اتــاق عمــل، در 

مقایســه بــا آمــوزش از طریــق ســخنرانی داشــته اســت.

معنی داریمیانگین )انحراف معیار(ردهگروه

یادگیری

مداخله
)i( 9.94پیش آزمون )0.001<)2.21

)j( 23.10پس آزمون )1.06(

کنترل
)i( 9.38پیش آزمون )2.14(

0.517
)j( 9.89پس آزمون )1.14(

یادداری
0.001<19.80پس آزمونمداخله

12.07پس آزمون کنترل

رضایتمندی
)I( 0.001<84.97پس آزمونمداخله

)J( 59.80پس آزمون کنترل

بحث

ــه شــیوه  ــد آن اســت کــه تدریــس ب نتایــج پژوهــش حاضــر موی
ــر  ــال و اث ــس فع ــیوه تدری ــک ش ــوان ی ــه عن ــی، ب نقشــه مفهوم
بخــش در آمــوزش اتــاق عمــل اســت کــه ســبب افزایــش میــزان 
یادگیــری، یــادداری و رضایتمنــدی دانشــجویان تکنولــوژی اتــاق 
ــرد ســیار و اســکراب  ــون عملکــرد ف عمــل در درس اصــول و فن
شــده اســت. طبــق نتایــج بدســت آمــده در ایــن پژوهــش میانگین 
یادگیــری دانشــجویان، پــس از تدریــس بــه روش نقشــه  مفهومــی 
در مقایســه بــا روش ســخنرانی بصــورت معنــاداری افزایــش پیــدا 

کــرد.
 Shiah  ،)18( Fischer Krisztina ایــن یافتــه هــا بــا مطالعــات 
 ،)20(  Chei Chang Chiou  ،)19( همــکاران  و   Lian Chen

ــاری  ــی  ی ــه عل ــی از جمل ــان داخل ــر محقق Danmole )21( و اکث

ــی  ــدم )24( و رحمان ــه مق ــری )23(، پودین و همــکاران )22(، مظف
ــوق  ــات ف ــد مطالع ــد. هرچن ــو می باش ــش )25( همس و همکاران
در گــروه هــای آموزشــی متفاوتــی از جملــه پزشــکی، پرســتاری، 
زیست شناســی و مدیریــت انجــام شــده بــود، ولیکــن تعــدد 
مطالعــات حاکــی از اهمیــت و اثربخشــی ایــن شــیوه ی تدریــس در 
گــروه هــای مختلــف آموزشــی اســت. لــذا بــه عنــوان یــک راهبرد 

ــر در دانشــجویان  ــراي ایجــاد یادگیــري عمیق ت ــر ب آموزشــي موث
ــه مــی شــود )26(. توصی

ــه،  ــت ک ــر آن اس ــش بیانگ ــن پژوه ــای ای ــه ه ــن یافت همچنی
ــران  ــرای فراگی بکارگیــری نقشــه های مفهومــی ایــن امــکان را ب
فراهــم میســازد تــا بــا توجــه بیشــتر بــه مفاهیــم مهــم و ارتبــاط 
بیــن آنهــا،  امــکان حفــظ و ضبــط مــوارد را بهبــود بخشــیده و بــه 
ایــن ترتیــب توانایــی یــادداری در آنهــا تقویــت می شــود. نتیجــه 
حاضــر همســو بــا مطالعــه پیــری و همــکاران اســت کــه نشــان داد  
ــه افزایــش ســطح  ــه شــیوه نقشــه مفهومــی، منجــر ب آمــوزش ب
ــج حاصــل از  ــن نتای ــردد )6(. همچنی ــی گ ــران م ــادداری فراگی ی
مطالعــات Mohamed Rasha )27( و Danmole )2004( مــوازی 
نتیجــه بدســت آمــده از مطالعــه ی حاضــر مــی باشــد )21(. ایــن 
ــا اســتفاده از الگــوی تدریــس نقشــه  ــد ب ــج نشــان مــی دهن نتای
ــده در  ــدی ش ــذاری و رمزبن ــه صــورت کدگ ــب ب ــی، مطال مفهوم
اختیــار مغــز قــرار می گیــرد و مغــز فرصــت و نیــروی کافــی جهــت 

ذخیــره کــردن مفاهیــم بــه دســت مــی آورد. 
ــج  ــاس نتای ــر اس ــی، ب ــورد ارزیاب ــد م ــن پیام ــوان آخری ــه عن ب
حاصــل از ایــن مطالعــه، بکارگیــری نقشــه مفهومــی در مقایســه با 
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تدریــس بــه شــیوه ســخنرانی بصــورت معنــاداری ســبب افزایــش 
ــد.  ــرل ش ــروه کنت ــا گ ــه در مقایســه ب ــروه مداخل ــدی گ رضایتمن
 Steffen Schaal ــه ــتا مطالع ــن راس ــی داری<0/001(. در ای )معن
ــزه  ــی در انگی ــای مفهوم ــه ه ــت نقش ــر مثب ــر تاثی )2010( بیانگ
ــه  ــدی دانشــجویان ب ــا افزایــش رضایتمن ــود کــه ب دانشــجویان ب
ــش رو  ــه پی ــی در مطالع ــای مفهوم ــه ه ــتفاده از نقش ــال اس دنب
 Chei Chang Chiou ــات ــن مطالع ــت )28(. همچنی ــو اس همس
)20( و Mohamed Rasha، نیــز رضایتمنــدی دانشــجویان از ایــن 
ــابه در  ــج مش ــد نتای ــه موی ــد ک ــان می دهن ــی را نش روش آموزش
بعــد رضایتمنــدی در مطالعــه حاضــر مــی باشــد )27(. مشــارکت 
دانشــجویان و نقــش آنهــا در یادگیــری خــود،  افزایــش یادگیــری و 
یــادداری مطالــب گســترده در حــوزه جراحــی، منجــر بــه رضایــت 

بیشــتر دانشــجویان از ایــن شــیوه تدریــس شــد. 
 

نتیجه گیری
نتایــج پژوهــش پیــش رو نشــانگر ایــن مطلب اســتکه، دانشــجویان 
از طریــق نقشــه مفهومی بــه جای یادگیــری طوطــی وار، اطاعات 
ــد  ــط دادن ــی، رب ــه شــده قبل ــم آموخت ــا مفاهی را ســازمان دهی و ب
و یــک یادگیــری معنــادار در کل ســاختار شــناختی آنــان حاصــل 
شــد. افزایــش عمــق یادگیــری بــه دنبــال بکارگیــری نقشــه های 
مفهومــی، ســبب شــکل دهی تفکــر هدفمنــد و بهتریــن تصمیــم 
ــع،  ــه موق ــری ب ــود. تصمیم گی ــان می ش ــن زم ــری در کمتری گی
ــده  ــات کار در شــرایط پیچی ــد، از ضروری ــال تفکــر هدفمن ــه دنب ب

ــده  ــب پیچی ــم و مطال ــازماندهی مفاهی ــد. س ــل می باش ــاق عم ات
حــوزه جراحــی و اتــاق عمــل در قالــب یــک چارچــوب بــه دنبــال 
بکارگیــری نقشــه مفهومــی، بعنــوان ابــزار قدرتمند آموزشــی ســبب 
ــت  ــد. در نهای ــد ش ــدت خواه ــی م ــادداری طوالن ــری و ی یادگی
افزایــش یادگیــری و یــادداری مطالــب گســترده در حــوزه جراحــی، 
منجــر بــه رضایــت بیشــتر دانشــجویان از روش تدریــس می شــود. 
لــذا پیشــنهاد می شــود نتایــج حاصــل از یافتــه هــای ایــن پژوهــش 
در بخشــهای آمــوزش و درمــان عمــا مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

سپاسگزاری
ــته  ــد رش ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــه از پای ــه برگرفت ــن مقال ای
 IR.IUMS.REC .1398.1156 اتــاق عمــل بــه کــد اخــاق
ــرم پژوهشــی دانشــگاه  ــت محت ــیله از معاون ــن وس ــد. بدی می باش
علــوم پزشــکی ایــران کــه تســهیات الزم جهــت انجــام پژوهــش 
حاضــر را فراهــم نموده انــد، تقدیــر و تشــکر مــی شــود همچنیــن 
ــاق  محققیــن ســپاس  قلبــی خــود را از دانشــجویان ســال اول ات
ــن  ــکان انجــام ای ــه ام ــران ک ــوم پزشــکی ای ــل دانشــگاه عل عم

ــد. ــد، اعــام مــی نماین مطالعــه را فراهــم نمودن

تضاد منافع
ــه تضــاد منافعــی در  ــد کــه هیچگون ــح می کنن نویســندگان تصری

مطالعــه حاضــر وجــود نــدارد. 
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