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 تفكر انتقادي و آگاهي فراشناختي دانشجويان پرستاري

 
  شهين طاقي، زهرا مالزم، ٭ابوالفضل وقار سيدين، زهره ونكي

  
  

  چكيده
بررسي  براياين مطالعه . ترين اهداف آموزش پرستاري است پرورش تفكر انتقادي و فراشناخت از مهم :مقدمه

هاي تفكر انتقادي و فراشناختي  شده در گروه همتايان بر مهارت تأثير راهبرد پرسشگري متقابل هدايت
  .دانشجويان پرستاري طراحي گرديد

پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي  ششدانشجوي ترم  30شامل تجربيتجربي، گروه  در اين مطالعه نيمه :ها روش
شده در گروه  واحد درسي با استفاده از راهبرد پرسشگري متقابل هدايت دودر اين گروه . دواحد بيرجند بودن

واحد درسي به شيوه معمول  دودانشجوي پرستاري بودند، همان  28كه شامل  شاهدگروه  در و همتايان
فرم ( قادي كاليفرنياهاي تفكر انت هاي تفكر انتقادي با استفاده از پرسشنامه مهارت مهارت. سخنراني ارائه گرديد

. دشو آگاهي فراشناختي توسط پرسشنامه آگاهي فراشناختي قبل و بعد از مداخله در دو گروه بررسي ) ب
زوج،  tمستقل،  tهاي آماري  آمار توصيفي و نيز آزمون. فتانجام گر SPSSافزار  آناليز آماري با استفاده از نرم

  .بكار گرفته شد ويتني و كاپا در اين مطالعه ، منمجذور كاي
هاي  شده در گروه همتايان سبب افزايش معنادار نمرات مهارت اجراي راهبرد پرسشگري متقابل هدايت :نتايج

نگين نمره كلي آگاهي فراشناختي يارغم افزايش م علي. گرديد شاهدتفكر انتقادي در گروه آزمون نسبت به گروه 
نگين نمره كلي آگاهي فراشناختي در مراحل قبل و بعد گروه ايدر مرحله بعد از مداخله، اختالف م تجربيگروه 

  .تفاوت معناداري نشان نداد شاهدآزمون با گروه 
شده در گروه همتايان در آموزش دانشجويان  بكارگيري راهبرد پرسشگري متقابل هدايت :گيري نتيجه

هاي مهم آموزش عالي  از رسالتهاي تفكر انتقادي، به عنوان يكي  تواند منجر به توسعه مهارت پرستاري مي
  .گردد

  

 .گروه همتايان، دانشجويان پرستاري ،شده آگاهي فراشناختي، پرسشگري متقابل هدايتتفكر انتقادي،  :هاي كليدي واژه
  . 340تا  333): 2(8؛ 1387پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
                                                                                مقدمه 

، گروه پرستاري، دانشكده علوم )دانشيار( دكتر زهره ونكي :آدرس مكاتبه *
احمد،  پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تقاطع بزرگراه چمران و جالل آل

  .تهران
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 اري، به عنوان علم واهميت تفكر انتقادي در عرصه پرست
ها سروكار دارد، كامالً روشن  هنري كه با تجربه انسان

اي  اين نوع تفكر، به عنوان جنبه مهمي از عملكرد حرفه). 1(است
در پرستاري، مامايي و بهداشت مورد توجه قرار گرفته و 

براي پرستاري امري حياتي به  ،هاي باليني بويژه در عرصه
ترين  ي كه آموزش تفكر انتقادي را مهمبه نحو). 2(آيد شمار مي

  ).3(د كه در آموزش پرستاري بايد انجام گيردندان كوششي مي
مراقبت پرستاري، بويژه در مورد بيماراني كه شرايط آنها 

هاي منحصر بفرد و خالقانه را  حل بيني نيست، راه قابل پيش
ي ا توان به وسيله آموزش كليشه ها را نمي اين راه حل. طلبد مي

هاي دنيا در  اكثر دانشگاه ،امروزه). 4(به دانشجويان آموخت
هاي آموزشي هستند كه بتوانند موجب گسترش  پي يافتن روش

گيري باليني، يادگيري مداوم و -  تصميمهاي  و ارتقاي ظرفيت
  ).5(علوم پزشكي گردند خودمحور دانشجويان

هاي مورد استفاده توسط مربيان  استراتژي ،در اين راستا
شدت تحت ه تواند تفكر دانشجويان را ب هدايت كالس مي براي

تأثير راهبردهاي  در عرصه پرستاري، ،رو از اين). 6(تأثير قرار دهد
تفكر انتقادي مورد  هاي مختلف تدريس و يادگيري بر مهارت

  ).10تا7(مطالعه قرار گرفته است
تفكر انتقادي داراي اجزاي شناختي و  ،كلي بطور

خود و  فراشناخت به آگاهي فرد از تفكر. تفراشناختي اس
كه همراه با اين  )self-regulating( رفتارهاي خودتنظيمي

 ،فراشناخت ،به عبارتي). 11(شود آگاهي هستند مربوط مي
يند افر فراشناخت. آگاهي و كنترل فرد بر فرايندهاي شناختي است
بنابراين، در . شود مفيدي است كه سبب افزايش يادگيري مي

  .)12(رسد نظر ميه ادگيري توجه به فراشناخت ضروري بي
معتقدند كه ) Pesut & Herman(پسوت و هرمان 

در  هاي فراشناختي همواره به عنوان يك بخش ضروري مهارت
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دانشكده علوم سيد ابوالفضل وقار سيدين، دانشجوي دكتري پرستاري 
؛ شهين طاقي، )waghars@yahoo.com(پزشكي دانشگاه تربيت مدرس 

مربي گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند 
)shahintaghi@yahoo.com( ؛ و زهرا مالزم، دانشجوي دكتري پرستاري

دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت 
  ).molazemzah@yahoo.com(مدرس

 23/10/87به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  27/4/87اريخ اين مقاله در ت
  .پذيرش گرديده است 20/11/87اصالح شده و در تاريخ 

كنند كه  آنها تأكيد مي. اند فرايند پرستاري مطرح بوده
در طي مرحله  تحليلراهكارهاي فراشناختي در ابعاد كنترل و 

. گيرند يند پرستاري مورد استفاده قرار مياز فربررسي ا
بخش مهمي از مرحله  ،كننده در فراشناخت بيني راهكارهاي پيش

راهكارهاي مربوط به در باشند و  تعيين مشكالت پرستاري مي
. ريزي در مرحله مداخالت پرستاري كاربرد دارند برنامه
 راهكارهاي فراشناختي كه مربوط به ارزيابي و ،باالخره
 يند پرستاري سودمندااند در مرحله ارزشيابي فر اصالح
تربيت  ،كه در علوم پزشكياست بديهي ). 13(ندهست

ارزيابي مددجويان  تشخيصي دردانشجوياني كه داراي توانمندي 
از اهداف  ،و مراقبتي مناسب باشند هاي درماني و انتخاب راه

و بنابراين، در آموزش . اساسي آموزش علوم باليني است
هاي فراشناختي براي مربيان و  توجه به مهارت ،يادگيري

  .مدرسين ضروري است
كه توانايي تفكر  دهنده آنند مطالعات چندي نشان ،در ايران

رغم گذراندن يك  انتقادي دانشجويان ترم آخر پرستاري، علي
دوره چهار ساله در آموزش پرستاري با دانشجويان ترم اول 

ها بر لزوم بازنگري در  ن پژوهشاي). 15و14(تفاوتي ندارد
هاي آموزشي فعلي و استفاده بيشتر از  استراتژي
  .كيد دارندأهاي فعال يادگيري ت استراتژي

 Guided( شده در گروه همتايان پرسشگري متقابل هدايت

Reciprocal Peer Questioning-GRPQ(  يكي از
راهبردهاي تعاملي معرفي شده است كه به اعتقاد كينگ 

)King (وي مدعي است . براي پرورش تفكر انتقادي مؤثر است
تواند به دانشجويان در هر نوع برنامه  كه كاربرد آن مي

صورت ه درسي كمك نمايد تا موضوعات ارائه شده ب
ها و يا ساير انواع ارائه مطالب درسي را فعاالنه  سخنراني

شده در  رويكرد پرسشگري متقابل هدايت). 16(پردازش نمايند
گرايي معرفي  شناسي ساخت وه همتايان بر اساس معرفتگر

دانش در بستر تعامالت اجتماعي  ،در اين ديدگاه. گرديده است
هاي  فراگيران داراي ساخت ،مطابق اين نظريه. گيرد شكل مي

گرايي فعال  يند ساختاشناختي هستند كه در جريان فر
ي قادرند هدفمند، فشارهاي اجتماعي و محيطهاي  فعاليت. شوند مي

مربيان با اطالع از . شناختي را تغيير دهند هاي اين ساخت
توانند محيط فيزيكي و اجتماعي را  هاي شناختي مي ساخت
  ).17(تسهيل يادگيري انفرادي فراگيران بكارگيرند براي
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اجرا شود و  تواند موزش تفكر انتقادي بطور فردي ميآ
ف در ولي هد. يادگيرنده به مهارت شناختي دست يابد

پرسشگري متقابل هدايت شده در گروه همتايان، يادگيري از 
طريق تعامالت اجتماعي است و تأكيد مدرس بر ايجاد محيط 

ها  اجتماعي و تعامالت در آن است كه يادگيرنده از موقعيت
  .ثر شده و تغيير در ساختار شناختي او داده شودأمت

مدرسين  تواند براي با توجه به اينكه اجراي اين روش مي
بويژه براي  ،گير بوده و از سويي كاربرد آن پرستاري وقت

برانگيز تلقي گردد، بررسي اثرات آن در  چالش ،كار مربيان تازه
  .رسد عرصه پرستاري ضروري به نظر مي
دهد در عرصه آموزش  از طرفي، مرور متون نشان مي

كنون توجه اندكي بر اجرا و بررسي اثرات اين  پرستاري، تا
تأثير  تعيين هدفبا بنابراين، مطالعه حاضر . برد شده استراه

هاي  همتايان بر مهارت شده در گروه پرسشگري متقابل هدايت
تفكر انتقادي و آگاهي فراشناختي دانشجويان پرستاري 

  .طراحي و اجرا گرديد
  

 ها روش

از يك طرح قبل و بعد با گروه  ،در اين مطالعه نيمه تجربي
-Quasi-experimental (pretest-post( يكسان كنترل غير

test, nonequivalent group)( نيمدر دو  ،ابتدا. استفاده شد -
 بطور تصادفي هر كالس ،شد ميه ئپرستاري ارا سال كه درس روان 

 6تمامي دانشجويان ترم . يا كنترل قرار گرفتند تجربيدر گروه 
ال س در نيم - واحد بيرجند - پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي

به  صورت داوطلبانه،ه ب) =30n( 1385-86 دوم تحصيلي
هاي  مهارت. در اين مطالعه شركت داشتند تجربيعنوان گروه 

تفكر انتقادي و آگاهي فراشناختي اين داوطلبين قبل از شروع 
اين دانشجويان كه در حال گذراندن درس . مداخله سنجيده شد

به ، حد بودنددو وا مقداربه  »هاي رواني پرستاري بيماري«
نفره تقسيم  6نفره و يك گروه  4گروه  6صورت تصادفي به 

طرح سؤاالتي با استفاده از  ،طي يك جلسه يك ساعته. شدند
  .آموزش داده شد) 18(يك هاي ارائه شده در جدول ساقه

  
  هاي هدايت شده متقابل در گروه همتايان پرسش :1 جدول
  يد؟كن مورد استفاده مي... براي... چگونه از

  .ذكر كنيد... يك مثال تازه براي

  ؟...توضيح دهيد چرا
  ؟...شود اگر به نظر شما چه مي

  چيست؟... و...تفاوت بين
 به هم شبيهند؟... و...از چه نظر

  كدامست؟... راه حل احتمالي براي
  توان گرفت؟ چه نتايجي مي...از

  گذارد؟ تأثير مي...بر...چگونه
 ؟...چرا

 كدامست؟... ما بهترينبه نظر ش
  .كدامند؟ از پاسخ خود دفاع كنيد... هاي قدرتها و ضعف

  ايد مربوط است؟ به مطالبي كه شما قبالً آموخته...از چه نظر
  

پرستاري از «موضوع درسي  ،سپس توسط پژوهشگر
به صورت سخنراني براي  »بيماران دچار اختالالت اضطرابي

 از هر يك از دانشجويان خواسته اًمتعاقب. دانشجويان ارائه گرديد
. طرح نمايند يك سؤال با استفاده از ساقه سؤاالت جدول دوشد 

سؤاالت  دانشجويان ،پس از طرح سؤاالت تحت راهنمايي مدرس
دانشجويان . مطرح شده را در گروه مربوط به خودشان ارائه كردند

در گروه خود با  موظف شدند براي هر يك از سؤاالت مطروحه
دانشجويان  ،بدين ترتيب. اركت يكديگر جواب مناسبي بيابندمش

گويي را در طي بحث راجع به  راهبرد پرسشگري و پاسخ
. پرستاري از بيماران دچار اختالل اضطرابي تمرين كردند

هاي رواني  درس پرستاري بيماري ،متعاقب اين جلسه آموزشي
 شگريبه صورت پرس) هفته 16( دو واحد در طول ترم مقداربه 

 ،عالوه بر اين. ارائه گرديد ،شده متقابل در گروه همتايان هدايت
دانشجويان در طول ترم موظف شدند براي هر موضوع درسي 

در . گرديد دو سؤال طرح نمايند كه در هر جلسه ارائه مي
هاي تفكر انتقادي و آگاهي  آخرين جلسه تدريس، مجدداً مهارت
  .قرار گرفت فراشناختي دانشجويان مورد ارزيابي

دانشگاه  6دانشجوي پرستاري ترم  28شامل كنترل گروه 
) 1386-87سال دوم سال  نيم( آزاد اسالمي واحد بيرجند

واحد درسي  دودر حال گذراندن  تجربيشد كه مانند گروه  مي
صورت ه اين گروه نيز ب. هاي رواني بودند پرستاري بيماري

 تجربياز گروه  ،ترمدر آغاز . داوطلبانه در مطالعه شركت كرد
متعاقبĤً . عمل آمده هاي تفكر انتقادي و آگاهي فراشناختي ب مهارت

پرستاري «درسي  پژوهشگر موضوع) هفته 16(در طول يك ترم 
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به واحد درسي مذكور را  دوبه ارزش  »هاي رواني يبيمار
از دانشجويان خواسته شد در  ضمناً. شيوه سخنراني ارائه كرد

ع مطرح شده در جلسات كالسي در طول رابطه با هر موضو
واحد  دودر آخرين جلسه تدريس اين . دو سؤال بنويسند ،ترم

هاي تفكر انتقادي و آگاهي فراشناختي  مجدداً مهارت ،درسي
  .مورد ارزيابي قرار گرفت كنترلگروه 

 هاي تفكر انتقادي در اين مطالعه با استفاده از پرسشنامه مهارت
 The California( )فرم ب(دي كاليفرنيا هاي تفكر انتقا مهارت

Critical Thinking Skills Test-CCTST Form B(  مورد
اي  سؤال چند گزينه 34پرسشنامه حاوي . بررسي قرار گرفت

اين پرسشنامه براي سنجش . با يك پاسخ صحيح است
هاي تفكر انتقادي در پنج حيطه آناليز،  اختصاصي سطح مهارت

استدالل قياسي و استقرايي طراحي شده استنتاج، ارزشيابي، 
در اين آزمون، به ازاي هر سؤال صحيح، يك نمره به . است

گيرد و حداقل نمره قابل اكتساب معادل صفر و  فرد تعلق مي
مدت زمان در نظر گرفته شده براي . باشد مي 34حداكثر 

رسد  به نظر مي. استدقيقه  45دهي به سؤاالت آزمون،  پاسخ
ر نسبت به ساير ابزارهاي سنجش تفكر انتقادي، از كه اين ابزا

  ).18(جامعيت بيشتري برخوردار باشد
اي  پايايي و روايي آزمون مذكور، قبالً در مطالعه ،در ايران

بدين ترتيب كه پايايي آزمون با روش . تعيين و تأييد شده است
 82/0و ضريب كاپا 90/0بازآزمون ضريب همبستگي  آزمون

همچنين ضريب همبستگي دروني براي . سترا نشان داده ا
گزارش شده  77/0تا  7/0هاي اين پرسشنامه بين  خرده آزمون

ها با يكديگر و همچنين با  خرده آزمونآنست كه دهنده  كه نشان
در  ).86/0r=)(19(ند داردار  نمره كل آزمون همبستگي مثبت و معني

. بود 79/0نباخ براي كل پرسشنامه وآلفاي كر ،مطالعه حاضر
هاي آناليز، استنتاج،  ضمناً ضريب همبستگي خرده مقياس

ارزشيابي، استدالل قياسي و استقرايي با نمره كل پرسشنامه 
  .محاسبه گرديد 79/0و 7/0، 68/0، 72/0، 69/0به ترتيب 

 پرسشنامه آگاهي فراشناختي«آگاهي فراشناختي توسط 
)Metacognitive Awareness Inventory(«  52كه داراي 

اين پرسشنامه ابزاري جامع است . گويه است ارزيابي گرديد
. دهد كه ابعاد مختلف فراشناخت را مورد ارزيابي قرار مي

= 1(اي  نقطه 7كنندگان به هر گويه بر اساس يك مقياس  شركت
اين  .)20(دهند پاسخ مي) كامالً مخالفم= 7كامالً موافقم و 

اده قرار گرفته و متعدد مورد استف يپرسشنامه در مطالعات
در  ،به عنوان مثال. پايايي آن مطلوب گزارش شده است

در مطالعه ). 21(بوده است 88/0ضريب پايايي آن  اي مطالعه
 .حاضر پرسشنامه مذكور توسط پژوهشگر به فارسي ترجمه شد

كارشناس مسلط به  دوسپس فرم فارسي پرسشنامه توسط 
با  ها مهاين ترج. دانده شدزبان فارسي و انگليسي، به انگليسي برگر

نتيجه حاكي از آن بود كه يكي از . هم مورد مقايسه قرار گرفت
 برآورد پايايي، پرسشنامه براي. ها نياز به تجديد نظر دارد گويه

 تجربيدانشجوي پرستاري كه شامل گروه  20مذكور بر روي 
نباخ براي پرسشنامه وآلفاي كر. اجرا گرديد ،شدند نمي كنترليا 
  .محاسبه گرديد 90/0جمه شده به فارسي در مطالعه حاضر تر

اين طرح نمونه پژوهش  ،براي كنترل متغيرهاي اثرگذار
صورت ه تحقيقاتي به صورت دو گروه كامالًً همسان بود كه ب

از آنجا كه زمان و افزايش . تصادفي در دو گروه قرار داده شد
ن، طرح به بنابراي ،آگاهي بر متغيرهاي مورد سنجش مؤثر بود

همچنين  .تا اثر زمان كنترل شود. صورت قبل و بعد انجام شد
اي انتخاب شدند كه دانشجويان  هاي تحصيلي به گونه لاس نيم

  .در تماس با يكديگر نباشند
مشخصات فردي دانشجويان توسط  ،در مطالعه حاضر

-اي كه حاوي اطالعاتي در خصوص سن، معدل نيم پرسشنامه
ان عالقه به رشته پرستاري، رتبه كنكور، نوع هاي قبل، ميز لاس 

سهميه قبولي در دانشگاه، سابقه تحصيالت دانشگاهي، نوع 
و رشته تحصيلي در دبيرستان ) در صورت شاغل بودن( شغل
  .آوري گرديد جمع

 SPSS-14افزار آماري  تحليل آماري با استفاده از نرم
 طبيعيان از عالوه بر آمار توصيفي، پس از اطمين. انجام گرديد

از ) اسميرنوف -آزمون كولموگروف(بودن توزيع متغيرها 
مقايسه تغييرات نمرات تفكر انتقادي و  برايزوجي  tآزمون 

 كنترلو  تجربيهاي  آگاهي فراشناختي در هر يك از گروه
نگين يامقايسه م برايمستقل نيز  tآزمون . استفاده گرديد

دو گروه مذكور بكار  نمرات تفكر انتقادي و آگاهي فراشناختي
ن ديدگاه پژوهشگر و يكي ديگر يادرجه همبستگي م. گرفته شد

از اعضاي هيأت علمي در رابطه با سؤاالت مطرح شده توسط 
 ،)مربوط بودن يا نبودن سؤاالت به تفكر انتقادي(دانشجويان 

مجذور همچنين آزمون . ضريب توافقي كاپا محاسبه گرديدبا 
سؤاالت مربوط به تفكر انتقادي در دو مقايسه نسبت  براي كاي
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هاي  در تمامي آزمون. بكار گرفته شدتجربي و كنترل گروه 
 .لحاظ شد 05/0داري  سطح معني ،انجام شده

 آوري قبل از جمع. شركت در اين مطالعه كامالً داوطلبانه بود
كنندگان اخذ  فرم رضايت آگاهانه از هر يك از شركت ،اطاعات
در صورت تمايل اجازه داشتند در هر دانشجويان . گرديد
كنندگان  گمنامي شركت. اي از تحقيق از آن خارج شوند مرحله

در اين مطالعه از طريق استفاده از كدهاي تخصيص يافته به 
كنندگان  رعايت گرديد و به شركت ها مههر يك از پرسشنا

صورت كلي ه هاي حاصل از تحقيق ب اطمينان داده شد كه يافته
  .اهند گرديدگزارش خو

  
  نتايج

مجذور  هاي آزمون .شاغل بودند اكثر دانشجويان مجرد و غير
ويتني نشان دادند از نظر متغيرهاي سن، معدل  كاي و من

كنكور، نوع رتبه  هاي قبل، ميزان عالقه به رشته پرستاري، لاس نيم
و رشته  سهميه قبولي در دانشگاه، سابقه تحصيالت دانشگاهي،

داري بين دو گروه  تان تفاوت آماري معنيتحصيلي در دبيرس
هاي  نمرات كلي مربوط به مهارت .ردوجود نداتجربي و كنترل 

در مرحله قبل از  كنترل و تجربيتفكر انتقادي در هر دو گروه 
 tآزمون ). 2جدول (امتيازات نزديك به هم بود مداخله داراي 
ي تفكر ها نگين مهارتيامعناداري را در مقايسه م مستقل تفاوت

 =95/0P( انتقادي مرحله قبل از مداخله در دو گروه نشان نداد
  .)=06/0tو 

در  پرسشگري متقابل هدايت شـده «هاي  گروهدر پرستاري دانشجويان و آگاهي فراشناختي  تفكر انتقادينمرات نگين يامقايسه م :2 جدول
  و سخنراني» گروه همتايان

  )سخنراني(كنترل   )پرسشگري همتايان(تجربي   موضوع
 P  زوج t  بعد  قبل P  زوج t  بعد  قبل

  62/0  3/0  9/8±7/1  4/8±2/3  019/0  2/2  89/12±8/3  19/7±3/2  تفكر انتقادي
  9/0  04/0 28/260±68/24 18/254±8/19  93/0  05/0  254±7/27  3/247±92/20  آگاهي فراشناختي

  
شده  كه پس از بكارگيري رويكرد پرسشگري هدايت در حالي

هاي تفكر انتقادي  قابل در گروه همتايان ميانگين مهارتمت
 tو آزمون آماري  بودارتقا يافته  تجربيويان در گروه جدانش

  .)2جدول (زوج اين افزايش را تأييد كرد 
اختالف ميانگين تفكر انتقادي در مراحل قبل و بعد گروه 

كه آزمون  بود) 5/0±7/3( كنترلو در گروه ) 7/5±6/2( تجربي
t 05/0ستقل با مP<  4وt=  تفاوت معناداري را بين دو گروه

نسبت  تجربيانتقادي در گروه  به عبارت ديگر، تفكر. نشان داد
  .بودارتقا يافته  كنترلبه گروه 

الت اسؤمي، پژوهشگر و يكي ديگر از اعضاي هيأت عل
بلوم مطرح شده توسط دانشجويان را بر اساس تاكسونومي 

تحليل، و  تي كه در حيطه كاربرد، تجزيهسؤاال. بندي كردند طبقه
كه به  به عنوان سؤاالتي ،تركيب و ارزشيابي قرار داشتند

. انتخاب گرديدند ،شوند هاي تفكر انتقادي مربوط مي مهارت
نشان  89/0بندي را  آزمون كاپا ضريب توافق بين اين دو رتبه

نسبت سؤاالت مربوط به تفكر انتقادي در  ،در مجموع. داد
آزمون . بود 45/0و  39/0به ترتيب  تجربيو  كنترله گرو

. داري نشان داد دو نسبت تفاوت آماري معنيكاي بين اين مجذور 
نسبت سؤاالت مربوط به تفكر انتقادي در گروه  ،به عبارت ديگر

 ).=7/6X2و  =01/0P(بيشتر بود  كنترلنسبت به گروه  تجربي

له قبل از ميانگين نمره كلي آگاهي فراشناختي در مرح
كنترل و در گروه  3/247±92/20 تجربيمداخله در گروه 

تفاوت مستقل نشان داد كه  tآزمون . بود 8/19±18/254
در مرحله قبل  معناداري از نظر ميانگين نمره كلي آگاهي فراشناختي

ميانگين ). =06/0tو  >05/0P(از مداخله بين دو گروه وجود ندارد 
در  254±7/27به  تجربير گروه فراشناختي د نمره كلي آگاهي

زوج  tمرحله بعد از مداخله ارتقا يافت ولي آزمون آماري 
). 2جدول (يست نشان داد اين افزايش از نظر آماري معنادار ن

فراشناختي در مراحل قبل و بعد اختالف ميانگين نمره كلي آگاهي 
) 17/6±09/21( كنترلو در گروه ) 7/6±01/25( تجربيگروه 

مستقل تفاوت معناداري را بين دو گروه  tزمون است كه آ
 ).=09/0tو  <05/0P(نشان نداد 

  
  بحث
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شده در گروه  اجراي رويكرد پرسشگري متقابل هدايت
 هاي تفكر انتقادي در دانشجويان همتايان در توسعه مهارت

اين يافته مؤيد نظريه اشترنبرگ . پرستاري مؤثر بود
)Sternberg (اي تفكر حداقل تا حدودي ه كه معتقد است مهارت

، توانند توسط عوامل مختلف تحت تأثير قرار گيرند مي
نظران معتقدند تفكر انتقادي در  البته صاحب ).22(است
. هاي مختلف توسعه يابد هاي علمي مختلف بايد به شيوه رشته
توان دستورالعمل ثابتي را براي آموزش و پرورش تفكر  نمي

اما آنچه بيشتر اين . در كردها صا انتقادي در تمام رشته
هاي  نظران بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه مهارت صاحب

تفكر انتقادي هنگام بحث و تبادل انديشه و حل مسأله به 
  ).2(يابد بهترين وجه پرورش مي

رويكرد اجرا شده در مطالعه حاضر نوعي رويكرد 
اثر يك رويكرد  اي در مطالعه. گردد مشاركتي محسوب مي

در آموزش باليني ) برگزاري جلسات گروهي پويا( شاركتيم
. دانشجويان كارشناسي پرستاري مورد بررسي قرار گرفت

هاي  نتيجه مطالعه نشان داد اين رويكرد بر گسترش مهارت
نتايج ). 9(مؤثر بوده استتجربي تفكر انتقادي در گروه 

 نيز نشان داد يادگيري بر اساس كاوشگرياي ديگر  مطالعه
)inquiry-based learning(  عنوان يك روش تدريسبه، 

از ). 7(تفكر انتقادي گردد هاي تواند سبب توسعه توانايي مي
شده در گروه  سويي تأثير رويكرد پرسشگري متقابل هدايت

دانشجويان كاردرماني را مورد همتايان بر تفكر انتقادي در 
شده بود  گرچه اجراي اين رويكرد سبب كه ندا هبررسي قرار داد

 كنترلنسبت به دانشجويان گروه  تجربيگروه  دانشجويان
سؤاالت بيشتري در رابطه با تفكر انتقادي را مطرح كنند، اما تفاوت 

هاي تفكر  داري با توجه به تغييرات نمرات مهارت آماري معني
  ).23(ه استانتقادي بين گروه آزمون و شاهد نگرديد

مرات آگاهي افزايش ن رغم در مطالعه حاضر علي
اين نمرات در دو گروه  ،آزمون در گروه مداخله فراشناختي پس

ذكر كرده كه ) Biggs(بيگز . تفاوت آماري معناداري نداشت
همتايان اجرا ري ياهاي يادگيري و تدريس كه با هم فعاليت

شده، توسعه  شوند نتايج مثبتي در بسط محتواي آموخته مي
همساالن و افزايش آگاهي  هاي قضاوت در مورد تعبيرات مهارت
  ).24(يندهاي شناختي دارندااز فر

توان به اين نكته اشاره كرد كه  در توجيه اين يافته مي

با . بوده است 3/247 تجربينمرات آگاهي فراشناختي گروه 
عنايت به اينكه ميانگين نمرات آگاهي فراشناخت در اين گروه 

بيشتر است،  156از ميانگين نمره كلي آگاهي فراشناختي يعني
براي توسعه  توان فرض كرد در اين گروه مجال زيادي مي

بنابراين، اجراي مداخله در اين . فراشناخت وجود نداشته است
سبب افزايش معناداري در آگاهي  ،رغم انتظار ما علي ،مطالعه

با توجه به اينكه مقياسي كه  ،از سويي. فراشناختي نشده است
گيري فراشناخت بكار گرفته شده  هانداز برايدر اين مطالعه 

است اختصاصاً در عرصه پرستاري ابداع نشده است، اين امر 
 استفاده در آموزش پرستاري براياست كه مقياس مذكور محتمل 
و  هاي بيشتر تكرار مطالعه با نمونه. ترين مقياس نباشد مناسب

سنجش فراشناخت ممكن است به نتايج  براياسي متفاوت يمق
  .بيانجامدمتفاوتي 

از نظر مشخصات فردي و نيز  كنترلو  تجربيدو گروه 
قبل از نمرات مربوط به تفكر انتقادي و آگاهي فراشناختي 

اين  .تفاوت آماري معناداري نشان ندادندمداخله آموزشي 
دهنده تأثير اين روش بر هر گروه دانشجويي با  نشان
  .هاي فردي است تفاوت

  
  گيري نتيجه

ي تفكر سطح باال به عنوان يكي از ها پرورش مهارت
هاي مهم آموزش عالي، بكارگيري رويكردهايي مناسب  رسالت

با . سازد مينجامند ضروري ياكه به توسعه اين تفكرات مرا 
پرسشگري متقابل  بكارگيري رويكرد ،توجه به نتايج مطالعه حاضر

شده در گروه همتايان در آموزش دانشجويان پرستاري  هدايت
در اين . دوهاي تفكر انتقادي آنان ش د منجر به توسعه مهارتتوان مي

رغم افزايش نمرات آگاهي فراشناختي در گروه مداخله،  مطالعه، علي
داري نداشت و مداخله موجب توسعه آگاهي  اين نمرات تفاوت معني

با توجه به محدود بودن تحقيقات صورت گرفته . فراشناختي نگرديد
مطالعات آينده در  ،تر اين رويكرد سي وسيعبرر برايدر اين زمينه، 

صورت تصادفي در ه هايي كه ب اين خصوص با استفاده از نمونه
انتخاب گردند، استفاده از ابزارهاي متفاوتي در بررسي  ها گروه

تفكر انتقادي و فراشناخت، تكرار مطالعه با تعداد بيشتري از 
ت و دروس متفاو هاي فردي مختلف، دانشجويان با ويژگي

از  .گردد هاي تحصيلي متفاوت در علوم پزشكي پيشنهاد مي رشته
ريزان انتظار داريم از اين شيوه آموزشي براي  مدرسين و برنامه
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  .بهبود مهارت تفكر انتقادي استفاده نمايند
  

  قدرداني

پژوهشگران از تمامي دانشجوياني كه بدون همكاري آنها 
  .سگزارندسپا ،پذير نبود انجام اين پژوهش امكان

  
  منابع

1. Daly WM. Critical thinking as an outcome of nursing education. What is it? Why is it important to nursing 
practice? J Adv Nurs 1998 Aug; 28(2): 323-31. 

2. Hasanpour M, Oskouie SF, Salsalei M. [Critical thinking in nursing education]. Iran Journal of Nursing 
2005; 18(41-42): 7-16. [Persian] 

3. Lindeman C. A vision for nursing education. Creat Nurs 1996; 2(1): 5-8. 
4. Halpern DF. Teaching for critical thinking: helping college students develop the skills and dispositions of 

a critical thinker. [cited 2008 Jul 19]. Available from: 
http://education.gsu.edu/ctl/FLC/Foundations/criticalthinking-Halpern.pdf 

5. Tagawa M. Physician self-directed learning and education. Kaohsiung J Med Sci 2008 Jul; 24(7): 380-5. 
6. Rossignol M. Relationship between selected discourse strategies and student critical thinking. J Nurs Educ 

1997 Dec; 36(10): 467-75. 
7. Magnussen L, Ishida D, Itano J. The impact of the use of inquiry-based learning as a teaching 

methodology on the development of critical thinking. J Nurs Educ 2000 Nov; 39(8): 360-4. 
8. Case BJ. Walking around the elephant: a critical-thinking strategy for decision making. Contin Educ Nurs 

1994 May-Jun; 25(3): 101-9. 
9. Khosravani S, Manoochehri H, Memarian R. Developing critical thinking skills in nursing students by 

group dynamics. The internet of advanced nursing practice 2005; 7(2). [cited 2007 Jul 19]. Available 
from: http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijanp/vol7n2/skills.xml 

10. Samawi Z. The effect of concept mapping on critical thinking skills and dispositions of junior and senior 
baccalarate nursing students. [Cited 2008 Jul 19]. Availble from: 
http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p159.pdf 

11. Driscoll MP. Psychology of learning for instruction. 3rd ed. Boston: MA Pearson Co. 2005. 
12. Pellegrino AM. The Manifestation of critical thinking and metacognition in secondary American history 

students through the implementation of lesson plans and activities consistent with historical thinking 
skills. [Dissertation]. [cited 2008 Jul 19]. Available from: http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-
07092007-212052/ 

13. Pesut DJ, Herman J. Metacognitive skills in diagnostic reasoning: making the implicit explicit. Nurs 
Diagn 1992 Oct-Dec; 3(4): 148-54. 

14. Shafiei Sh, Khalilliy H, Mesgarani M. [Arzeshyabiye meharathaye tafakore enteghadi dar daneshjoyane 
parastary va mamaieye Zahedan dar sale 1380]. Teb va Tazkiyeh 2004; 53: 20-25. [Persian] 

15. Islami Akbar R, Shekarabi R, Behbahani N, Jamshidi R. [Critical thinking avility in nursing students]. 
Iran Journal of Nursing 2004; 17(39): 25-39. [Persian] 

16. King A. Enhancing peer interaction and learning in the classroom through reciprocal questioning. Am 
Educ Res J 1990; 27(4): 664-87. 

17. Von Glaserfeld E. Radical constructivism: a way of knowing and learning. 1st ed. London: The Falmer 
Press. 1995. 

18. Bowles K. The relationship of critical-thinking skills and the clinical-judgment skills of baccalaureate 
nursing students. J Nurs Educ 2000 Nov; 39(8): 373-6. 

19. Hkodamoradi K,Yaghmaie F, Alavi majd H, Saied al zakerin M, Shahabi M. Translation and 
psychometric properties of California critical thinking skill test (form B). Journal of Faculty of Nursing 
& Midwifery of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences 2006; 16(55): 12-20. 

20. Schraw G, Dennison RS. Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology 
1994; 19(4): 460-75. 

21. Magno C. Reading strategy, amount of writing, metacognition, metamemory and apprehension as 
predictors of English written proficiency. 2008; 29. [cited 2008 Feb 1]. Available from: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               7 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-864-fa.html


  »شده در گروه همتايان پرسشگري متقابل هدايت«تأثير راهبرد   ابوالفضل وقار سيدين و همكاران
 

 http://journals.mui.ac.ir   340   /   )2(8؛ 1387پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

http://www.asian-efl-journal.com/pta_July_08_cm.php 
22. Sternberg RJ. Metacognition, abilities and developing expertise: what makes and expert student? 

Instructional Science 1998; 26(1-2): 127-40. 
23. Velde BP, Wittman PP, Vos P. Development of critical thinking in occupational therapy students. Occup 

Ther Int 2006; 13(1): 49-60. 
24. Biggs J, Tang C. Teaching for quality learning at university. 3rd ed. Bristol: Open University Press Co. 

2007. 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               8 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-864-fa.html


  »شده در گروه همتايان پرسشگري متقابل هدايت«تأثير راهبرد   ابوالفضل وقار سيدين و همكاران
 

 http://journals.mui.ac.ir   341   /   )2(8؛ 1387پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

The Effect of Guided Reciprocal Peer Questioning (GRPQ) 
on Nursing Students' Critical Thinking and Metacognition 

Skills 
 

Vaghar Seyyedin A, Vanaki Z, Taghi S, Molazem Z. 
 

Abstract 
 
Introduction: Fostering critical thinking and Metacognition is one of the most important 
objectives in nursing education. This study was designed to investigate the effect of guided 
reciprocal peer questioning on nursing students' critical thinking and Metacognition skills. 
Methods: In this quasi experimental study, the experiment group included 30 nursing 
students in their  6th semester in Birjand Islamic Azad University. Two credit courses were 
presented in this group using guided reciprocal peer questioning. In the control group which 
included 28 nursing students, those two credit courses were presented using the routine lecture 
method. California Critical Thinking Skills Test (CCTST)  (form B) was used for evaluating 
critical thinking skills, and metacognition was evaluated before and after interven-tion by 
metacognitive awareness questionnaire. The statistical analysis was done by SPSS software. 
Descrip-tive statistics, t-independent test, paired t-test; Chi-square, Mann Whitney, and Kappa 
were used in this study. 
Results: Performing guided reciprocal peer questioning led to a significant increase in 
critical thinking skills scores in the experiment group compared to the control group. In spite 
of the increase in the mean score of metacognitive awareness of the experiment group, 
comparing the mean difference of pre and post tests in the two groups showed no significant 
difference.  
Conclusion: Using guided reciprocal peer questioning in the education of nursing students 
may lead to developing critical thinking skills as one of the important missions of higher 
education. 
 
Key words: Critical thinking, Meta-cognitive awareness, Guided Reciprocal Peer 
Questioning, Nursing students. 
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