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Background and Objectives: Metacognition as an individual's knowledge about how to learn. This should be
considred in agricultural higher education centers because the familiarity with metacognitive topics and its
role in the process of teaching learning is an attempt on the part of the educators to take an effective step to
play an influential role in the effectiveness of the country's agricultural higher education system. The
education that is based on metacognition leads to lifelong learning in the learners in a way that cultivating
such a trait in agricultural students leads to curiosity, responsibility, and the flourishing of creativity. In fact,
by using the right methods of learning and studying (metacognition), agricultural learners and students can
learn the material that is related to their field of study better and more easily.
Methods: The present applied research was a kind of descriptive survey method. The statistical population of
the study were the faculty members of agriculture at Shahid Chamran University (N = 82) and the faculty
members of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (N = 85) from whom the
data were collected. The research instrument was a researcher-made questionnaire. In the first stage of its
design, based on consultation with the research team and based on the theoretical foundations, the most
important components of higher education and agriculture were identified. After determining these
components, the criteria for each component were identified based on the theoretical foundations. The
indicators were identified during three Delphi stages through conducting interviews with 15 metacognitive
experts. The method of selecting experts was in the form of snowballs. In the first stage, based on a review
of the theoretical foundations and the viewpoints of the experts (in the form of open-ended questions and
interviews), the indicators were identified for the main components related to metacognition. In the second
stage of Delphi, a new questionnaire was prepared. After collecting the second stage questionnaires and
analyzing the answers, the items with an average of 3.33 and above were confirmed. The approved items
were used to design the third stage questionnaire and to indicate the agreement or the disagreement of the
experts. After data analysis, indicators that were agreed upon by 66% and above were finally approved.
Findings: The results showed that the agricultural higher education system of Khuzestan Province is in an
unsuitable level in terms of all components of metacognition except educational planning and educational
environment. Examination of the current situation of agricultural higher education based on the identified
indicators showed that in the components of the curiculum, education management and inservice training
courses, planning, evaluation, educational environment and teaching based on the amount of one-sample ttest, there is a significant difference between the real value and the assumed value. The course has two
criteria of participation and justification that the value of the t-test showed that there is a significant
difference between the two real and assumed values. The component of education management and inservice training courses has two criteria of empowerment and justification and the t- test shows a significant
difference between the real and the assumed values. The evaluation component has two criteria of
participation and performance and the value of the t-test showed that there is a significant difference
between the two real and assumed values. The component of the educational environment also has two
criteria of motivation and facilitation- interaction in a way that the value of the t-test in all these three criteria
shows a significant difference between the amounts of the two real and assumed values. The teaching
component has three criteria, namely before teaching, during teaching, and after teaching. The value of the
t-test shows a significant difference between the two real and the assumed values. The results of the F-test
show that there is a significant difference at the level of 0.001 between the academic rank of the respondents
at the level of 0.005 and between the field of study of the faculty members in terms of performing the tasks
that are related to metacognition.
Conclusion. The current situation in the components of the curriculum, education management and inservice
training courses, educational evaluation, instructor or teaching duties, educational planning and learning
environment is not at an appropriate level. This means that various indicators of metacognition are not
properly observed in these components. Given the importance of these components in agricultural higher
education to achieve its macro goals and vision, the system should be reviewed and revised based on the
indicators that are of significance and priority. It is necessary for the policymakers and planners of agricultural
higher education to consider the indicators related to the main components of the system which have been
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identified in this research in planning and designing the educational programs. The policymakers and planners
are advised to change the educational system in a way that the dominant atmosphere in the classrooms would
be participatory and cooperative and the content of the books be adjusted in such a way that critical thinking
as a strategy of deep learning can be facilitated.
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مقاله پژوهشی
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پیشینه و اهداف :فراشناخت به عنوان دانش فرد دربارهی چگونگی یادگیری خویش در مراکز آموزش عالی کشاورزی
بایستی مورد توجه باشد زیرا آشنایی با مباحث فراشناخت و نقش آن در فرآیند یاددهی یادگیری در مراکز آموزش
عالی کشاورزی تالشی است جهت برداشتن گامی مؤثر توسط آموزشگران تا در سایهی آن بتوانند در اثربخشی نظام
آموزش عالی کشاورزی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند .آموزش مبتنی بر مبانی فراشناخت سبب ایجاد یادگیری
مادامالعمر در فراگیران میشود به ط وری که ،آن چنان که پرورش چنین ویژگی در دانشجویان کشاورزی سبب ایجاد
کنجکاوی ،مسئولیتپذیری و شکوفایی خالقیت در آنها میگردد .فراگیران و دانشجویان کشاورزی میتوانند با استفاده

از روشهای صحیح یادگیری و مطالعه (فراشناخت) مطالب مرتبط با رشتهی خود را بهتر و راحتتر یاد بگیرند.
روشها :پژوهش کاربردی حاضر از نوع توصیفی-پیمایش بود .جامعهی آماری تحقیق اعضای هیأتعلمی کشاورزی
دانشگاه شهید چمران ( )N=82و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ( )N=85بودند
که به روش تمام شماری اطالعات از آن ها گردآوری شد .ابزار پژوهش ،پرسشنامهای محقق ساخته بود که به منظور
طراحی آن در مرحله نخست با مشورت تیم پژوهش و مبانینظری ،مهمترین مؤلفههای آموزشعالیکشاورزی شناسایی
گردید .پس از مشخص شدن مؤلفهها ،برای هر مؤلفه و بر اساس مبانی نظری مالکهایی مشخص شد .شناسایی
نشانگرها طی سه مرحله دلفی از طریق مصاحبه با  15نفر از خبرگان فراشناخت انجام گرفت .روش انتخاب افراد صاحب
نظر به صورت گلوله برفی بود .در مرحله ی اول بر اساس مرور مبانی نظری و دیدگاه صاحبنظران(در قالب سؤاالت باز
پاسخ و مصاحبه) برای مؤلفههای اصلی مرتبط با فراشناخت نشانگرهایی مشخص گردید .در مرحلهی دوم دلفی،
پرسشنامه ی جدیدی بر اساس طیف پنج قسمتی لیکرت تنظیم شد پس از گردآوری پرسشنامههای مرحله دوم و
تجزیه و تحلیل پاسخها گویههایی که میانگین آنها  3/33و باالتر بود مورد تأیید قرار گرفت .گویههای تأیید شده به
منظور طراحی پرسشنامه مرحله ی سوم و اعالم موافقت یا عدم موافقت خبرگان مورد استفاده قرار گرفت که پس از
تجزیه و تحلیل ،نشانگرهایی که با آنها  66درصد و باالتر اعالم موافقت شده بود مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از لحاظ تمامی مؤلفههای فراشناخت به جز
برنامهریزی آموزشی و محیط آموزشی در سطح نامناسبی قرار دارند .بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی بر
اساس نشانگرهای شناسایی شده نشان داد که در مؤلفههای سرفصل درسی ،مدیریت آموزش و دورههای آموزش ضمن
خدمت ،برنامهریزی ،ارزشیابی ،محیط آموزشی و تدریس بر اساس مقدار آزمون تی تک نمونهای تفاوت معنیداری بین
دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد .سرفصل درسی دارای دو مالک مشارکتی و توجیهی است که مقدار آزمون
تی( )tنشان داد که تفاوت معنیداری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد .مؤلفه مدیریت آموزش و دورههای
آموزش ضمن خدمت دارای دو مالک توانمندسازی و توجیهی است که مقدار آزمون تی( )tتفاوت معنیداری بین دو
مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد .مؤلفه ارزشیابی دارای دو مالک مشارکتی و عملکردی میباشد که مقدار
آزمون تی( )tنشان داد که تفاوت معنیداری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد .مؤلفه محیط آموزش نیز
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دارای دو مالک انگیزش و تسهیل -تعامل میباشد که مقدار آزمون تی( )tدر هر دو مالک تفاوت معنیداری بین دو
مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد .مؤلفه تدریس دارای سه مالک پیش از تدریس ،ضمن تدریس و پس از
تدریس است که مقدار آزمون تی( )tتفاوت معنیداری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد نتایج آزمون
اف نشان میدهد که بین مرتبهی علمی پاسخگویان اختالف معناداری در سطح  0/005و بین رشته تحصیلی اعضای

هیأت علمی از لحاظ انجام وظایف مرتبط با فراشناخت ،اختالف معناداری در سطح  0/001وجود دارد.
نتیجهگیری :در مؤلفههای سرفصلدرسی ،مدیریت آموزش و دورههای آموزش ضمن خدمت ،ارزشیابی آموزشی،
وظایف آموزشگر یا تدریس ،برنامه ریزی آموزشی و محیط یادگیری وضعیت موجود در سطح نامناسبی است .این بدان
معنا است که شاخصهای مختلف فراشناخت در این مؤلفهها به درستی رعایت نمیشوند .با توجه به اهمیت این مؤلفهها
در آموزش عالی کشاورزی ،به منظور حصول نظام به اهداف کالن و چشم انداز خود ،بایستی بازبینی و اصالح در آن بر
اساس شاخص هایی که دارای اهمیت و اولویت هستند مورد توجه قرار گیرد .الزم است سیاست گذاران و برنامهریزان
آموزش عالی کشاورزی نشانگرهای مرتبط با مؤلفههای اصلی نظام را که در این پژوهش شناسایی شده است را در
برنامهریزی و طراحی برنامههای آموزشی مورد توجه قرار دهند .به سیاستگذاران و برنامهریزان پیشنهاد میگردد که
در جهت تغییر نظام آموزشی به صورتی که فضای حاکم بر کالسها مشارکتی و همراه با همکاری باشد اقدام و محتوای
کتاب ها به نحوی تنظیم گردد که تفکر انتقادی به عنوان یک راهبرد یادگیری عمیق ،تسهیل گردد.

مقدّمه
توسعه پایدارکشاورزی به عوامل متفاوتی بستگی دارد که یکی از
آنها نیروی انسانی آموزش دیده و خبره است .دانشگاهها به عنوان
مرکز اصلی آموزش کشاورزی جایگاه ویژهای در تربیت نیروی
انسانی دارند و رسالت اصلی توسعهکشاورزی بر دوش دانشگاهها
است [ .]1جهت رسیدن به جایگاه مطلوب در توسعه کشاورزی نیز
الزم است که دانشجویان خود را مجهز به مهارتهای کارآفرینی و
اشتغال پذیری نمایند؛ اما با وجود اهمیت فراوان آموزش کشاورزی
در دانشگاهها ،این آموزشها از نظم و ثبات مؤثری برخوردار
نمیباشند و نمیتوانند دانشآموختگان را مجهز به مهارتهای ذکر
شده نمایند و باالخص در حیطه آموزش عالی نتوانستهاند به
آرمانهای این مقوله مهم آنچنان که باید و شاید جامه عمل
بپوشانند [ .]2این مسأله سبب شده است که بر اساس نظریات
اقتصادی آموزش عالی کشاورزی ،فارغالتحصیالن این رشته کارایی
و مهارت الزم را برای درآمدزایی و افزایش تولید در بخش کشاورزی
نداشته باشند  .زیرا بنابر نظریات اقتصادی آموزش عالی ،یکی از
رسالتهای اصلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توجه به
کیفیت تحصیلی دانشجویان و فارغالتحصیالن است که سبب
تأثیرگذاری آنها در ارزآوری و تولید ناخالص داخلی میگردد؛ اما در
آموزش عالی موجود بیشترین توجه و تأکید بر نظریات اجتماعی
آموزش میباشد که دانشگاهها و رسالت اصلی آنها را توسعه
شخصیت اجتماعی دانشجویان میدانند [ .]3به اعتقاد
لوزانو( )Loozanoاگر چه دانشگاهها به عنوان عوامل اصلی تغییر
اجتماعی محسوب شده اند؛ ولی خود هم اکنون با عدم تغییر در
برنامههایشان مواجه هستند [.]4
شاهد این مدعا روشهای تدریس و یادگیری بسیار قدیمی و سنتی
در این مراکز میباشد [ .]5بسیاری از متخصصان معتقدند که ارزش
واقعی آموزش کشاورزی در محتوای آموزشی آن نیست؛ بلکه
بهخاطر روشهای آموزش و تدریس است .زیرا این روش تدریس
است که باعث می شود فراگیران از فرآیند یادگیری لذت برده و

تواناییهای الزم را کسب نمایند [ .]6در این مؤسسات آموزشی به
تربیت نیروی انسانی که بیاموزد چگونه نیات و افکار خود را بیان
نماید توجه نمیشود .نیاز جامعه امروز را تربیت نیروی انسانی بیان
داشته اند که بتواند محیط را به کنترل خود درآورد؛ یعنی
یادگیرندهای مادامالعمر باشد [ ]7و لزوم تربیت چنین نیروی انسانی
را وجود آموزشهای فراشناختی بیان نمودهاند که در مراکز آموزش
عالی مورد توجه قرار نمیگیرد [ .]8آموزش عالی کشاورزی با
مسائل و مشکالت عدیده دیگری نیز مواجه است که دستیابی به
اهداف را در آن با مشکل مواجه ساخته است .از جمله در مراکز
آموزش عالی کشاورزی توجه الزم را به تربیت و آموزش اصولی
دانشجویان بر اساس نیازهای کشور و بخش کشاورزی ندارند [.]9
به پرورش خالقیت و نوآوری دانشجویان که ضرورت مهم ایجاد
اشتغال و کارآفرینی است ،نمیپردازند؛ فعالیتهای علمی در این
مراکز با نیازهای بخش کشاورزی انطباق ندارند؛ استعدادهای
دانشجویان را پرورش نمیدهند و بیشتر تکیه بر مباحث نظری
دارند که به یادگیری عمیق دانشجو و حل مسائل و مشکالت او
کمک نمیکنند [ .]10هنگامی که این فراگیران با روشهای
یادگیری اشتباه ،مسائل تخصصی بخش کشاورزی را نیز بهصورت
نادرست فرا میگیرند؛ خروجی و ماحصل این چنین نظام آموزشی
که تالشی در جهت آموزش بهینه و درست فراگیر انجام نداده است؛
دانشآموختگان بیکاری میشوند که هر سال بر تعداد آنها افزوده
میشود [ .]11فراگیرانی که تخصص آنها در سطحی نیست که
بتوانند مشکلی را از بخش کشاورزی رفع نمایند و به توسعه آن
کمک کنند [ .]12مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت آموزش
عالی کشاورزی نشان دهنده وضعیت نهچندان مطلوب آن است .از
جمله مقدسیفریمانی و همکاران بیان میکنند که آموزش عالی
کشاورزی در کشور ،فراگیران را برای سازگاری با شرایط متغیر و
متحول آماده نمیکنند [ .]13حاجی هاشمی و موحدی اظهار
داشتند نظام آموزش کشاورزی همراه با نیازهای مختلف جوامع
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روستایی متحول نشده است .در مراکز آموزش کشاورزی محتوای
آموزشی کتب درسی کامالً منطبق بر فعالیتهای کشاورزی و نیاز
دانشجویان نیست [ .]14روشهای متداول آموزش از جمله
سخنرانی بهعنوان روش غالب در مراکز آموزشی بهکار میرود و
تفکر انتقادی یا فقط به طور ضمنی آموزش داده میشود و یا هرگز
آموزش داده نمیشود [ .]9برنامهریزی درسی و آموزشی در این
مراکز نامناسب است؛ بهطوریکه بنابر نتایج پژوهشهای انجام شده
 20درصد از مسائل نظام آموزش عالی مربوط به این مسأله میباشد
[ . ]15امروزه محققان بر این باورند که از عوامل مهمی که سبب
نداشتن تخصص و مهارت الزم در فراگیران مراکز آموزش عالی
کشاورزی شده است؛ عدم آگاهی و شناخت نسبت به اصول و مبانی
فراشناخت و عدم اجرا و استفاده از آن در مباحث تدریس و
یادگیری است [ .]11فراشناخت از لحاظ لغوی به معنای تفکر
درباره تفکر میباشد و به دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خویش
و به عنوان کلیدی برای توانایی شناختی که به افراد اجازه میدهد
تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنند ،تعریف شده است [ .]9این
مهم بخصوص در مراکز آموزش عالی کشاورزی بایستی مورد توجه
باشد؛ زیرا بنابر دیدگاه جوزف ([ ،)Josephعلوم کشاورزی باید
وسیله ای برای یادگیری چگونه فکر کردن باشد [ .]16آشنایی با
مباحث فراشناخت و نقش آن در فرآیند یاددهی یادگیری در مراکز
آموزش عالی کشاورزی تالشی است جهت برداشتن گامی مؤثر
توسط آموزشگران مراکز آموزش عالی و بخصوص مراکز آموزش
عالی کشاورزی ،تا در سایه آن بتوانند در اثربخشی نظام آموزش
عالی کشاورزی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند .در این زمینه نتایج
پژوهش تقیبیگی و همکاران نشان میدهد که مهمترین نقاط قوت
آموزش عالی کشاورزی جهت نهادینهسازی فراشناخت توانایی
تربیت نیروی انسانی خالق ،نقاد ،نوآور ،منتقد ،متفکر با توانائی
فکری سطح باال برای مدیریت امور بویژه در شرایط جهانی متحول
و پر از تناقض ،وجود اساتید جوان ،نیروی انسانی توانمند ،تنوع
دانشجویان ،محتوای آموزشی متنوع و دوره چهارساله کارشناسی
(که زمان مناسب و قابل توجهی است) میباشد که میتوان به این
نتیجه دست یافت که آموزش عالی کشاورزی جهت نهادینهسازی
فراشناخت دارای زمینهها و بسترهای مناسبی است [ .]17اگر هدف
تعلیم و تربیت ،پرورش فراگیرانی باشد که بتوانند مسئولیت
یادگیری خویش را بر عهده بگیرند؛ ابتدا الزم است که این ویژگی
در مدرسان پرورش یابد .زیرا یکی از دالیل مهم عدم آموزش
مهارتهای فراشناختی در کالس و عدم تأکید بر راهبردهای
فراشناختی آن است که مدرسان برای این راهبردها ارزش قائل
نیستند یا درباره آنها آگاهی ندارند [ ]18در واقع زمانی که
مدرسان خود با ف راشناخت آشنایی یابند و روش درست تدریس و
یادگیری را بر اساس فراشناخت بیاموزند این ویژگی را به فراگیران
نیز منتقل میکنند و پس از یادگیری راهبردهای فراشناختی توسط
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فراگیران ،آنها به یادگیرندگانی خودراهبر تبدیل میشوند که خود
مسئولیت یادگیری خویش را برعهده میگیرند و برای یادگیری
خویش تالش مینمایند .بررسیها نشان میدهد که فراشناخت،
قابل آموزش و یادگیری است [ ]19و ضرورت آموزش آن احساس
میشود تا فراگیران هرچه بیشتر نسبت به آنچه که برای یک
یادگیری فعال الزم است ،آگاهی یابند؛ زیرا یادگیری را مجموعهای
از فرآیندهای فعال فکری ،تواناییها و مهارتهایی میدانند که به
فرد امکان مدیریت ،نظارت و کارآمدی یادگیری خویش را میدهد
و از طریق آن میتواند میزان کارآمدی و اثرگذاری خود را در این
فرآیند ارزیابی و در جهت اصالح و ارتقا آن تالش کند [ .]20پیام
یونسکو در خصوص یادگیری نیز ،بیانگر این نوع آموختن است که
یادگیری را دانستن ،انجام دادن ،هم زیستی و زیستن تعبیر کرده
است [ .]21در واقع فراشناخت موتوری است که خودراهبری را به
حرکت درمیآورد [ .]22یادگیرندگان خودراهبر ،افرادی فعال و
خودجوش هستند که به جای انتظار کشیدن منفعالنه برای
یادگیری واکنشی ،ابتکار عمل را در یادگیری در دست گرفته،
یادگیری آنها هدفمند و معنادار است و با توجه به انگیزه باال،
یادگیریشان پایداری و تداوم خواهد داشت .اینگونه افراد در
زندگی خود مسئولیتپذیر هستند و از فرآیند خود انضباطی در
یادگیری خویش سود میبرند [ .]23آموزش فراشناخت زمینه
درگیری علمی ،منبع کنترل درونی ،انگیزش پیشرفت بیشتر،
خالقیت و سازندگی و خود مسئولیتپذیری را در افراد فراهم می-
نماید و حس اعتماد به نفس در امور زندگی را تقویت کرده و فرد
را قادر می سازد که مشکالت را شناسایی نماید و بهترین راهحلها
را در امور مختلف ارایه دهد [ .]24دستیابی به تمامی این موارد
خود به معنای خودکارآمدی و ایجاد خالقیت است .خودکارآمدی و
خالقیت ویژگیهای مفقودهای هستند که بسیاری از
دانشآموختگان کشاورزی بدون کسب آنها از مراکز آموزش عالی
دانشآموخته میگردند؛ درصورتیکه با نهادینه سازی فراشناخت
در آموزش عالی کشاورزی و بهرهمندی از مزایای بیشمار آن
زمینههای الزم برای بروز کارآفرینی در افراد ایجاد میگردد.
دانشجویان کارآفرین با جرأت و اعتماد بهنفس بیشتری وارد زمینه
کار عملی کشاورزی میشوند .بهطور کلی میتوان گفت فراشناخت
سبب میشود آموزش به طریق درستی ارائه گردد؛ سبب پایداری و
ماندگاری آموزشها در دانشجویان و ایجاد اثرات بلند مدت میشود
که بعدها در محیط بیرون از دانشگاه نیز در وجود فراگیر باقی
میماند و سبب خالقیت و فعالیت فراگیر در راستای نوآوری و حتی
کارآفرینی میگردد؛ زیرا عنصر اصلی کارآفرینی که همان خالقیت
است در دوران تحصیل در وجود دانشجو رشد و پرورش یافته است.
آموزش بر مبانی فراشناخت همچنین سبب ایجاد یادگیری
مادامالعمر در فراگیران میشود که پرورش چنین ویژگی در
دانشجویان کشاورزی سبب ایجاد کنجکاوی ،مسئولیتپذیری و
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شکوفایی خالقیت در آنها میگردد [ .]7با توجه به مزایای
فراشناخت و تحولی که میتواند در آموزش عالی کشاورزی ایجاد
نماید ،آموزش بر اساس این نظریه برای قرن  21یک ضرورت تلقی
میشود [ ]25فراگیران و دانشجویان کشاورزی میتوانند با استفاده
از روشهای صحیح یادگیری و مطالعه (فراشناخت) مطالب مرتبط
با رشته خود را بهتر و راحتتر یاد بگیرند [ ]26و به عنوان فردی
متخصص و کارشناسی ماهر به کار در بخش کشاورزی مشغول
شوند [ .]18با توجه به مزایا و اهمیتی که فراشناخت و آموزش آن
دارد ،الزم است فراگیران به خصوص فراگیران کشاورزی به این سو
سوق داده شوند و به آنها آموزش داده شود که بخشی از
شکستهای تحصیل خود را به عدم استفاده از روشهای درست
مطالعه و یادگیری و نه به عواملی چون شانس ،کم استعدادی و
دشواری تکلیف نسبت دهند و در عین حال روشهای درست به
آنها ارائه شود که در این صورت است که میتوانند با تالش و
پشتکار و مسئولیتپذیری در قبال شکستها ،موفقیت تحصیلی
کسب کنند .نتایج پژوهشهای زیادی در این زمینه توسط یوسفی
[]27؛ میرزایی []28؛ صالحی []25؛ الکساندر ( )Alexanderو
همکاران [ ]29همگی تأکید بر اهمیت تأثیر کاربرد راهبردهای
فراشنا ختی بر بهبود یادگیری دارند .با توجه به چنین نقش و
جایگاهی است که همواره تأکید میشود که اصوالً یکی از شاخصها
و نشانگرهای آموزش عالی کارآمد و موفق ،آموزش و انتقال توان و
مهارتهای فراشناختی به دانشجویان است .به عبارت دیگر آن
دسته از نظامهای کشاورزی که عالوه بر ارائه و انتقال یادگیریها و
شناختسازی به دانشجویان بتوانند ،توان مرتبط با مدیریت ،ارزیابی
و کنترل یادگیری را در آنان ایجاد کنند و رشد دهند ،قطعاً از
کارآمدی و توفیق بسیار بیشتری در زمینه تحقق اهداف راهبردی
آموزش برخوردار خواهند بود [ .]20در کشورهای مختلف که در
زمینه آموزش عالی موفق بودهاند به فراشناخت اهمیت زیادی داده
شده است [ ]23اما این مهم نه تنها در مراکز آموزش عالی
کشاورزی ایران آموزش داده نمیشود؛ حتی مطالعه و بررسی متون
و مقاالت مختلف در این زمینه حاکی از آن است که پژوهش عمیقی
در زمینه فراشناخت انجام نگرفته است .میتوان گفت در کشور،
مفهوم فراشناخت در فرآیند تدریس یادگیری در مراکز آموزش
عالی کشاورزی مفهوم ناشناختهای است و فرآیند تدریس یادگیری
در این مراکز طبق روشهای متداول انجام میگیرد که این نشان
از کمتوجهی یا بیتوجهی به موضوع فراشناخت در آموزش عالی
کشاورزی ایران دارد .لذا برای اولین بار در این پژوهش به شناسایی
نشانگرهای فراشناخت مرتبط با هر مؤلفه نظام آموزش عالی
کشاوری پرداخته شده است .اینکه با توجه به مزایای بیشمار
نظریه فراشناخت ،وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی از لحاظ
نشانگرهای فراشناخت چگونه است و به منظور نهادینهسازی آن
هریک از مؤلفههای آن (آموزشگر ،سرفصل درسی ،مدیریت آموزش

()919

Tech. of Edu. J. 14(4): 915-936, Autumn 2020

و دورههای آموزش ضمن خدمت ،محیط یادگیری ،وظایف مرتبط
با فراشناخت (تدریس) و ارزشیابی آموزش) به چه صورت بایستی
تغییر کنند .به تعبیری دیگر ،این تحقیق در پی آن است تا تعیین
کند آموزش عالی کشاورزی میبایست چگونه عمل نماید تا
دانشجویان آن طبق نظریه فراشناخت ،خود یادگیرندهای مادامالعمر
و فعال گردند؟ یافتن پاسخ برای این مسائل سبب میگردد تا نه
تنها نظام آموزش عالی کشاورزی از این زمینه علمی بهرهمند شود؛
بلکه همگام با قافله آموزش عالی کشاورزی جهانی گامهای ترقی و
به هنگام بودن را طی نماید .این پژوهش همچنین در پی
پاسخگویی به این سؤالها است که آیا اعضای هیأت علمی
(پاسخگویان) با رشتههای تحصیلی و مراتب علمی مختلف از لحاظ
انجام وظایف فراشناخت (تدریس مبتنی بر فراشناخت) تفاوتی با
یکدیگر دارند.
به طور کلی در ارتباط با اهمیت برخی مؤلفههای نظام آموزش عالی
کشاورزی بر اساس فراشناخت پژوهشهایی انجام گرفته است از
جمله آقازاده در ارتباط با مواد آموزشی مناسب جهت آموزش
فراشناخت به این نتیجه دست یافت که مواد آموزشی برای
آموزشهای فراشناختی مورد استفاده قرار میگیرند ،باید از نظر
بومشناختی ،سازگار باشند .یعنی باید در برنامههای آموزشی موادی
را وارد کرد که فراگیران مکرراً با آنها در داخل و خارج از مدرسه
مواجه باشند که این مسأله در آموزش کشاورزی میتواند مورد
توجه قرار گیرد؛ بهعنوان مثال در مزارع آموزشی به آموزش مراحل
مختلف کشت و تولید گیاهانی پرداخته شود که بومی مناطق
مختلف و هر استان میباشند و دانشجویان در استانهای مختلف با
آنها مواجه هستند .پژوهشهای او همچنین بر این موضوع تأکید
دارند که جهت انتخاب محتوای مناسب باید به تفاوتهای فردی
فراگیران توجه نمود .آقازاده همچنین شناسایی یا تشخیص بنیه
عاطفی -دانشی یادگیرندگان را برای موفقیت در آموزشهای
فراشناختی ضروری میداند .در ارتباط با روشهای آموزشی مناسب
جهت آموزش فراشناخت ،سیف معتقد است که برای موفقیت در
آموزش فراشناخت باید از روشهای آموزشی خاص این نظریه مانند
روش پساختام ،روش مردر ،روش آموزش دوسویه یا متقابل ،روش
مطالعه مشارکتی ،روش پرسش متقابل ،روش همیاری و روش
حلمسأله استفاده نمود [ .]30مرادقلی در ارتباط با وظایف
آموزشگر معتقد است به منظور کمک به فراگیران جهت تقویت
مهارتهای حل مسأله ،الزم است نخست آنها را نسبت به ضرورت
داشتن آمادگی کافی برای شروع حلمسأله آگاه نمود .دوم الزم
است جهت کاهش اضطراب در فراگیران الزم است به آنها کمک
نمود؛ زیرا چنین اضطرابی ،یک عامل بازدارنده در فرآیند حل مسأله
و استفاده از راهبردهاست و آموزشگران در کالس درس به یکایک
فراگیران با توجه به نوع تفکر و تفاوتهای فردی آنها به تدریس و
آموزش بپردازند .این امر باعث میشود که فراگیران از تواناییهای
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خود آگاه شوند و با توجه و تالش جدیتری به یادگیری دروس
مورد عالقه خود بپردازند .همچنین الزم است نوع تفکر فراگیران
به آموزشگر شناسانده شود چرا که این اجازه را به آموزشگر میدهد
تا با توجه به تفاوتهای فردی فراگیران ،نوع تدریس ،روش ارزشیابی
و حل تمرینها را انتخاب نماید .تأکید آموزشگر در کالس درس بر
راهبردهای فراشناختی نیز میتواند در موفقیت فراگیران مؤثر باشد
[ . ]31چالمه و لطیفیان در ارتباط با تأثیر محیط یادگیری
فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران نشان داد که مطالبات
فراشناختی پیشبینیکننده مثبت و معنیدار پیشرفت تحصیلی
بود .این به آن معنی است که هرچه فراگیران از دانش فراشناختی
بیشتری برخوردار باشن د و هرچه از راهبردهای فراشناختی نظیر
برنامهریزی ،مدیریت اطالعات ،عیبزدایی و ارزیابی بیشتر استفاده
کنند؛ میزان پیشرفت تحصیلی آنان بیشتر خواهد بود [ .]32ویژگی
مطالبات فراشناختی به این نکته اشاره دارد که آموزشگر از فراگیران
میخواهد تا درباره چگونگی یادگیری ،چگونگی حل مسأله و تالش
جهت ایجاد راهحلهای تازه برای مشکالتی که در یادگیری درس
دارند و این که چگونه میتوانند یادگیری بهتری داشته باشند فکر
کنند .در ارتباط با دورههای آموزش ضمنخدمت جهت آموزش
فراشناخت ،فیلیپس( )Phillipsو همکاران به این نتیجه دست یافتند
که بهکارگیری مهارتهای فراشناختی در انجام و موفقیت پروژهها
بسیار تأثیرگذار بود .استفاده از آن باعث صرفهجویی در زمان و نحوه
انجام کارها میگردد [ .]33شراو بر اساس نتایج پژوهشهای خود
به این نتیجه رسید که بهترین محیط برای رشد دانش و مهارتهای
فراشناختی استفاده از ارائه بازخوردهای بیرونی میباشد [ .]34زارع
و محمدزاده در ارتباط با ویژگیهای محیط یادگیری فراشناختی به
این نتیجه دست یافتند که فراگیرانی که در گروههای کوچک،
پرسشهای فراشناختی میپرسیدند و به آن پرسشها پاسخ
می دادند ،بهتر از فراگیرانی بودند که با روش همیاری درس
میخواندند؛ اما هیچگونه پرسش فراشناختی از خود نمیپرسیدند
[ .]15نتایج پژوهش تقیبیگی و همکاران در ارتباط با وضعیت
دانشجویان بهعنوان یکی از مؤلفههای آموزش عالی از لحاظ
فراشناخت نشان داد که در بین مقطعهای تحصیلی؛ آگاهی
فراشناخت و مهارتهای رفتاری مرتبط با فراشناخت اختالف
معناداری با یکدیگر داشتند و دانشجویان مقطع دکتری نسبت به
دیگر مقطعها از مهارت و آگاهی فراشناخت باالتری برخوردار بودند.
همچنین دانشجویان با معدلهای مختلف از لحاظ آگاهی
فراشناخت با یکدیگر متفاوت بودند [ ]35جمعبندی مطالب گذشته
بهعنوان چارچوب مفهومی پژوهش در نگاره ( )1ارائه شده است.
همانطور که مشخص است نظام آموزش عالی کشاورزی در
وضعیت موجود قرار دارد .این نظام برای رسیدن به وضعیت مطلوب
(وضعیتی که فراشناخت در آن نهادینه شده است) بایستی
بخشهای مختلف آن که شامل مؤلفهها ،مالکها و نشانگرها است

شناسایی گردد و در هر یک از این بخشها فراشناخت نهادینه شود
که در نهایت نظام آموزشی منطبق با فراشناخت عمل نماید .نتایج
این پژوهش که به شناسایی مؤلفهها ،مالکها و نشانگرهای نظام
آموزش عالی کشاورزی منتهی میگردد ،میتواند جهت سنجش
وضعیت موجود فراشناخت در سایر نظامهای آموزشی مورد استفاده
قرار گیرد و برنامهریزان نظام آموزش عالی براساس آن اقدامات
بهینه را انجام دهند .اما نتایج پژوهش با توجه به محدود بودن
جامعه آماری مطالعه شده (اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهید چمران خوزستان) در تعمیم دادن به سایر مراکز آموزشی
بخصوص آموزش عالی غیرکشاورزی بایستی با احتیاط انجام گیرد.

روش تحقیق
پژوهش کاربردی حاضر از نوع توصیفی و به روش پیمایش انجام
گرفت .جامعه آماری تحقیق اعضای هیأت علمی کشاورزی دانشگاه
شهید چمران ( )N=82و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ( )N=85بودند که به روش
تمام شماری ،اطالعات از آنها گردآوری شد .ابزار پژوهش،
پرسشنامهای محقق ساخته بود که بهمنظور طراحی آن در مرحله
نخست با مشورت تیم پژوهش و مبانی نظری [ ،]36مهمترین
مؤلفههای آموزشعالیکشاورزی شناسایی گردید که شامل
سرفصلدرسی ،برنامهریزیآموزشی ،مدیریت آموزش و دورههای
آموزش ضمن خدمت ،ارزشیابی آموزشی ،محیط یادگیری و وظایف
مرتبط با فراشناخت(تدریس) بود .پس از مشخص شدن مؤلفهها،
برای هر مؤلفه و براساس مبانی نظری مالکهایی مشخص شد.
شناسایی نشانگرها طی سه مرحله دلفی از طریق مصاحبه با 15
نفر از خبرگان فراشناخت در رشتههای مختلف روانشناسی ،علوم
تربیتی و کشاورزی انجام گرفت .روش انتخاب افراد صاحبنظر
بهصورت گلوله برفی بود .در این روش ،در یک مصاحبه ابتدایی
بیشتر با یک خبررسان کلیدی کار را آغاز کرده و آنگاه از وی
خواسته شد افرادی را که ممکن است برای مصاحبه در این زمینه
صاحبنظر باشند ،معرفی کند (از آنجا که نظریه فراشناخت جزو
نظریههای روانشناسی و علوم تربیتی است و در آموزش عالی
کشاورزی تا حدودی ناشناخته میباشد؛ بیشتر در معرفی نمونه به
اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه شد).
در این پژوهش افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند در رشته علوم
تربیتی دانشگاه شهید چمران ( 6تن) ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه ( 2تن) ،دانشگاه کشاورزی شیراز
( 2تن) و گروه علومتربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ( 5تن) بودند
که به روش ارجاع زنجیرهای انتخاب شدهاند (این افراد در زمینه
فراشناخت سابقه برگزاری کارگاه ،کالس آموزشی یا مقاالت معتبر
پژوهشی داشتند) .در مرحله اول بر اساس مرور مبانی نظری و
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دیدگاه صاحب نظران (در قالب سؤاالت باز پاسخ و مصاحبه) برای
مؤلفههای سرفصل درسی ،برنامهریزیآموزشی ،مدیریت آموزش و
آموزش ضمن خدمت ،ارزشیابی آموزش ،محیط یادگیری و وظایف
مرتبط با فراشناخت نشانگرهایی مشخص گردید .با توجه به اینکه
احتمال میرفت که اعضای هیأت علمی رشتههای علوم تربیتی و
روانشناسی در مورد کشاورزی اطالع چندانی نداشته باشند؛ سعی
شد در خالل پاسخها ،خاص بودن یا عام بودن پاسخها نیز با این
عبارت «که به نظر شما مواردی که به آن اشاره نمودید در مورد
یک رشته خاص صدق میکند یا به صورت عام است» مشخص
گردد .پس از جمعآوری متن مصاحبهها ،تجزیه و تحلیل پاسخها و
بررسی دقیق موارد پیشنهادی صاحبنظران با مشورت گروه
پژوهش گویههایی که با توجه به هدف آموزش عالی کشاورزی
سنخیتی با آن نداشت حذف شد .در مرحله دوم دلفی ،پرسشنامه
جدیدی بر اساس طیف پنج قسمتی لیکرت (خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) تنظیم شد و از خبرگان خواسته شد که
میزان اهمیت نشانگرهای هر مؤلفه در آموزش عالی کشاورزی را
بیان نمایند .پس از گردآوری پرسشنامههای مرحله دوم و تجزیه
و تحلیل پاسخها که بر اساس میانگین و انحراف معیار صورت
پذیرفت ،گویههایی که میانگین آنها  3/33و باالتر بود مورد تأیید
قرار گرفت و سایر گویهها حذف گردید .گویههای تأیید شده به
منظور طراحی پرسشنامه مرحله سوم و اعالم موافقت یا عدم
موافقت خبرگان مورد استفاده قرار گرفت که پس از تجزیه و تحلیل،
نشانگرهایی که با آنها  66درصد و باالتر اعالم موافقت شده بود
مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
در نهایت پرسشنامه نهایی بعد از اعمال نظر اعضای هیأت علمی و
تیم پژوهش روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .پایایی آن نیز توسط
آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که آلفای بخشهای مختلف

در جدول ( )1ارائه شده است.
به منظور تأیید روایی و پایایی بخش کیفی عالوه بر چهار تکنیک
 -1کنترل اعضا (از طریق ارائه تحلیل دادهها و نتایج آن به
پاسخگویان از واکنش آنها در مرحله گزارش نوشتهها آگاهی
حاصل شد) -2 ،انتقالپذیری پژوهش (از طریق توسعه و توصیف
غنی از مجموعه دادههای مطالعه در طول مرحله گردآوری دادهها
و ارایه نتایج صورت پذیرفت) 3 .و  -4تأییدپذیری و اطمینانپذیری
پژوهش (از طریق ثبت و ضبط دقیق فرآیند مصاحبهها و تمامی
جزئیات آن انجام گرفت) به جامعیت تحلیل محیط بیرونی و درونی
نیز توجه شد که خود تحت تأثیر مواردی نظیر زمان صرف شده
برای جمعآوری دادهها ،تجربه متخصصان در رابطه با موضوع و به
ویژه تجربه و مهارت محقق در انجام مصاحبهها قرار میگیرد.
بهطورکلی در این مرحله سعی شد از یکسو دادههای درستی در
ارتباط با موضوع از صاحبنظران گردآوری گردد و از سوی دیگر
محقق با یک پیشزمینه ذهنی و مطالعه دقیق در ارتباط با موضوع
به انجام مصاحبه بپردازد .با توجه به اینکه به اعتقاد هلمز و
نیکسون( ]38[ )Helms and Nixsonبهترین شیوه افزایش روایی
مطالعات کیفی برگرداندن نتایج به محققانی است که در فرآیند
تحقیق بهعنوان نمونه مورد مطالعه شرکت کردهاند؛ لذا سعی شد
به منظور افزایش روایی و پایایی بخش کیفی به این موضوع نیز از
سوی محقق توجه گردد.
به منظور گردآوری متن مصاحبهها از شیوه وارسی نیز استفاده شد
که جزء الینفک فرآیند مصاحبه و پرسشگری است .در واقع محقق
با استفاده از روش وارسی ،پاسخگویان را وادار میسازد عناصر را
همسو با هدف تحقیق بیان کنند .در این راستا در پژوهش حاضر،
محـقق از شیـوههایی نـظیر سـؤاالت مستـقیم ،یـادآوری و مـرور
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یادداشت ها و نیز روش سکوت بهره گرفت .بدین ترتیب که هرگاه
محقق احساس میکرد پاسخگویان در بیان پاسخها دچار ابهام و
انحراف میشوند ،با پرسیدن سؤاالتی از قبیل «امکان دارد بیشتر
توضیح دهید؟» یا «مطلب دیگری باقی مانده که برای تکمیل
صحبت بتوان بیان نمود؟» ،آنها را هدایت مینمود که عمیقتر به
موضوع بپردازند و تمام جوانب امر را مورد توجه قرار دهند .گاهی
نیز محقق مجبور میشد به منظور رفع محدودیتهای ذکر شده و
افزایش اعتبار این تکنیک ،یادداشتهای مصاحبه را برای
پاسخگویان بازگو نماید تا آنها را نسبت به بیان موارد مشابه آگاه
سازد؛ بهگونهای که مصاحبهشونده پاسخهای خود را بازیابد و آنها
را تکمیل نماید .در این میان روش سکوت نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار بود .هنگامی که مصاحبه شونده مشاهده میکرد محقق
یادداشتبرداری را متوقف نموده و یا عکسالعملی نسبت به
پاسخهای وی نشان نمیدهد ،متوجه انحراف پاسخهای خود
میگردید و سعی میکرد آنها را در راستای هدف تحقیق ،اصالح
کند .همچنین مصاحبه شوندهها با مشاهده رفتارهای غیرکالمی و
کالمی محقق ،پاسخهای خود را ارزیابی میکردند .بدینترتیب که
هرگاه محقق با تکان دادن سر و بیان کلماتی نظیر «بله» یا «چه
جالب» سخنان مصاحبه شوندهها را تأیید میکرد ،پاسخگویان
متوجه میشدند اطالعات را به درستی بیان میکنند.
پس از تأیید نهایی ،ابزار پژوهش در بین جامعه آماری که شامل
 167هیأت علمی بود ،توزیع گردید.

الزم به ذکر است که پرسشنامه به صورت دو قسمتی تنظیم شد.
در یک قسمت وضعیت موجود هر شاخص (از بسیار نامناسب تا
بسیار مناسب) و در قسمت دیگر میزان اهمیت شاخص (از بسیار
کم اهمیت تا بسیار مهم) قرار گرفت .در نهایت تجزیه و تحلیل
پرسشنامهها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)
و آزمون تی تک نمونهای توسط نرم افزار اسپیاساس نسخه بیست
انجام گرفت .به منظور بررسی سؤاالت پژوهش نیز از آزمون اف
استفاده شد.

یافتهها و بحث
ویژگی فردی و حرفهای پاسخگویان
توزیع اعضای هیأت علمی بر اساس رشته تحصیلی نشان داد که
بیشترین پاسخگو در رشته گیاه پزشکی ( 26/1درصد) و کمترین
پاسخگویان مربوط به رشته خاکشناسی با  4پاسخگو (3/47
درصد) بودند .از لحاظ سابقه تدریس  22/6درصد دارای سابقه
تدریس کمتر از  5سال بودند 43/4 .درصد از پاسخگویان نیز دارای
سابقه تدریس بین  5تا  15سال بودند .بیشترین سابقه پژوهشی
که در بین اعضای هیأت علمی پاسخگو مشاهده گردید؛ بین ده تا
 15سال بود ( 39/1درصد) و کمترین سابقه پژوهش مربوط به
اعضای هیأت علمی پاسخگو ،بین  25تا  30سال و بیش از  30سال
بود .بیشترین تعداد مقاالت علمی -پژوهشی اعضای هیأت علمی
پاسخگو در این پژوهش باالی  30مقاله بود ( 38/2درصد).

جدول  :1میزان پایایی متغیرها ،مؤلفهها و نشانگرهای مرتبط با مؤلفههای نظام آموزش عالی
Table 1: Reliability of variables, components and indicators related to components of higher education system

ردیف

مؤلفه

مالک

تعداد نشانگر

میزان آلفای کرونباخ

Row

Component

Criterion

Number of markers

Cronbach's alpha value

Course headings

Total

Participatory

4Marker

0.910

Justification

4 Marker

0.833

Planning

Functional dimension

5Marker

0.841

0.841

Evaluation methods

Next to the company

2Marker

0.75

0.905

You did

7Marker

0.86

Motivational dimension

7Marker

0.819

Facilitation and
interaction

3Marker

0.822

Pre-teaching activity

11Marker

0.901

Teaching activity

19Marker

0.878

Post-teaching activity

3Marker

0.782

Empowering faculty

6Marker

0.870

Pay attention to
metacognitive strategies

4Marker

0.899

0.930

Questionnaire
for faculty

Learning
environment

0.916

0.945

Teaching

Manage training
and in-service
training courses

0.913
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بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی بر اساس نشانگرهای
شناسایی شده
جدول ( )3وضعیت موجود هریک از مؤلفههای آموزش عالی
کشاورزی و مالکهای مرتبط با هر مؤلفه را از دید اعضای هیأت
علمی و بر اساس آماره تی تک نمونه نشان میدهد .در مؤلفه
سرفصل درسی بر اساس مقدار آزمون تی تک نمونهای ( )-6/01و
مقدار معنیداری باالی  95درصد و سطح خطای کوچکتر از پنج
درصد بیان میکند که تفاوت معنیداری بین دو مقدار واقعی
( )2/84و مقدار مفروض ( )4وجود دارد و با توجه به اختالف منفی
بین این دو عدد ( )-1/16میتوان دریافت که سرفصل درسی در
آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان براساس فراشناخت
نمی باشد و با وضعیت مناسب که مدنظر است اختالف دارد .اما
سرفصل درسی دارای دو مالک مشارکتی و توجیهی است که مقدار
آزمون تی در مالک مشارکتی ( )-6/10و در مالک توجیهی ()8/44
میباشد و مقدار معنیداری باالی  95درصد و سطح خطای
کوچکتر از پنج درصد است که تفاوت معنیداری بین دو مقدار
واقعی و مقدار مفروض وجود دارد و میتوان گفت که دو مالک
مشارکتی و توجیهی مربوط به مؤلفه سرفصل درسی در آموزش
عالی کشاورزی استان خوزستان بر مبنای فراشناخت نمیباشند.
در مؤلفه مدیریت آموزش و دورههای آموزش ضمنخدمت براساس
مقدار آزمون تی تک نمونهای ( )-8/4و مقدار معنیداری باالی 95
درصد و سطح خطای کوچکتر از پنج درصد بیان میکند که تفاوت
معنیداری بین دو مقدار واقعی ( )2/64و مقدار مفروض ( )4وجود
دارد و با توجه به اختالف منفی بین این دو عدد ( )-1/36میتوان
دریافت که مدیریت آموزش و دورههای آموزش ضمنخدمت نیز در
آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان براساس فراشناخت نمی-
باشد و با وضعیت مناسب که مدنظر است اختالف دارد .اما این
مؤلفه دارای دو مالک توانمندسازی و توجیهی است که مقدار
آزمون تی در مالک توانمندسازی ( )-10و در مالک توجیهی
( )-8/20و مقدار معنیداری باالی  95درصد و سطح خطای
کوچکتر از پنج درصد میباشد که تفاوت معنیداری بین دو مقدار
واقعی و مقدار مفروض وجود دارد و میتوان گفت که دو مالک
توانمندسازی و توجیهی مربوط به مؤلفه مدیریت آموزش و
دورههای آموزش ضمنخدمت در آموزش عالی کشاورزی استان
خوزستان بر مبنای فراشناخت نمیباشند.
در مؤلفه برنامهریزی بر اساس مقدار آزمون تی تک نمونهای ()4/10
و مقدار معنیداری باالی  95درصد و سطح خطای کوچکتر از پنج
درصد بیان میکند که تفاوت معنیداری بین دو مقدار واقعی
( )3/07و مقدار مفروض ( )4وجود دارد و با توجه به اختالف منفی
بین این دو عدد ( )-0/93میتوان دریافت که مؤلفه برنامهریزی در
آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان بر اساس فراشناخت نیست
و با وضعیت مناسب که مدنظر است اختالف دارد.
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مؤلفه بعدی آموزش عالی ارزشیابی است که مقدار آزمون تی تک
نمونهای ( )-7/2و مقدار معنیداری باالی  95درصد و سطح خطای
کوچکتر از پنج درصد بیان میکند که تفاوت معنیداری بین دو
مقدار واقعی ( )2/84و مقدار مفروض ( )4وجود دارد و با توجه به
اختالف منفی بین این دو عدد ( )-1/16میتوان دریافت که انجام
برنامههای ارزشیابی در آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان بر
اساس فراشناخت نمیباشد و با وضعیت مناسب که مدنظر است
اختالف دارد .اما مؤلفه ارزشیابی دارای دو مالک مشارکتی و
عملکردی میباشد که مقدار آزمون تی در مالک مشارکتی ()-7/4
و در مالک عملکردی ( )-8/2و مقدار معنیداری باالی  95درصد
و سطح خطای کوچکتر از پنج درصد است که تفاوت معنیداری
بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد و میتوان گفت که
دو مالک مشارکتی و عملکردی مربوط به مؤلفه ارزشیابی در
آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان بر مبنای فراشناخت
نمیباشند.
مؤلفه محیط آموزش بر اساس مقدار آزمون تی تک نمونهای
( )-4/10و مقدار معنیداری باالی  95درصد و سطح خطای
کوچکتر از پنج درصد بیان میکند که تفاوت معنیداری بین دو
مقدار واقعی ( )3/07و مقدار مفروض ( )4وجود دارد و با توجه به
اختالف منفی بین این دو عدد ( )-0/83میتوان دریافت که محیط
آموزشی در آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان با وضعیت
مناسب که مدنظر است اختالف دارد .اما این مؤلفه دارای دو مالک
انگیزش و تسهیل و تعامل است که مقدار آزمون تی در مالک
انگیزش ( )-5/9و در مالک تسهیل و تعامل ( )-7و مقدار
معنیداری باالی  95درصد و سطح خطا کوچکتر از پنج درصد
میباشد که تفاوت معنیداری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض
وجود دارد و میتوان گفت که دو مالک انگیزش و تسهیل و تعامل
مربوط به مؤلفه محیط آموزشی در آموزش عالی کشاورزی استان
خوزستان از وضعیت مناسب فاصله دارد .در آخرین مؤلفه یعنی
تدریس یا وظایف آموزشگر بر اساس مقدار آزمون تی تک نمونهای
( )-6/9و مقدار معنیداری باالی  95درصد و سطح خطای
کوچکتر از پنج درصد بیان میکند که تفاوت معنیداری بین دو
مقدار واقعی ( )2/93و مقدار مفروض ( )4وجود دارد و با توجه به
اختالف منفی بین این دو عدد ( )-1/07میتوان دریافت که
آموزشگران نیز در آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان با
براساس فراشناخت عمل نمیکنند و این مؤلفه با وضعیت مناسب
که مدنظر است اختالف دارد .اما این مؤلفه دارای سه مالک پیش
از تدریس ،ضمن تدریس و پس از تدریس است که مقدار آزمون
تی در مالک پیش از تدریس ( ،)-8/17در مالک ضمن تدریس
( )-10و مالک پس از تدریس ( )-8/40است و مقدار معنیداری
باالی  95درصد و سطح خطای کوچکتر از پنج درصد میباشد که
تفاوت معنیداری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد

مسعود برادران و همکاران
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و میتوان گفت که سه مالک پیش از تدریس ،ضمن تدریس و پس
از تدریس مربوط به مؤلفه وظایف آموزشگر در آموزش عالی
کشاورزی استان خوزستان از وضعیت مناسب فاصله دارد و
آموزشگران در فرآیند تدریس خود براساس فراشناخت عمل
نمیکنند (جدول.)2

اینکه برنامهریزیها در آموزش عالی کشاورزی مبتنی بر فراشناخت
باشد الزم است که در فراگیران ایجاد مهارت نماید و آموزش
فراشناخت در قالب دروس فوق برنامه ضرورت دارد که از نظر هیأت
علمی پاسخگو ،در وضعیت موجود نظام آموزش عالی کشاورزی ،به
این نشانگرها توجه نمیشود.

بررسی وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مرتبط با مؤلفه
سرفصلدرسی

بررسی وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مرتبط با مؤلفه
مدیریتآموزش و دورههای آموزش ضمن خدمت

برای بررسی وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مختلف
مرتبط با هر مؤلفه در آموزش عالی کشاورزی از دید اعضای هیأت
علمی از میانگین و انحراف معیار استفاده گردید ،به این ترتیب که
برای هر مؤلفه و با توجه به مالکهای آن اولویتبندی هر نشانگر
بر اساس میانگین مشخص شدکه در جداول ( 3تا  )8ارائه گردیده
است .همانطور که جدول ( )3نشان میدهد سرفصل درسی دارای
دو مالک مشارکتی و توجیهی است که از دید اعضای هیأتعلمی
در بعد مشارکتی دو نشانگر «گنجاندن اهداف مورد نظر استاد و
دانشجو در محتوا و تدوین سرفصل با مشارکت استاد و دانشجو» از
اهمیت باالتری برخوردار هستند و در عین حال این دو نشانگر از
لحاظ وضعیت موجود در شرایط نامناسبی نسبت به سایر نشانگرها
قرار دارند .به عبارتی از نظر هیأت علمی الزم است که طراحی
سرفصل با مشارکت استاد و دانشجو انجام شود و اهداف آنها در
طراحی سرفصلها مدنظر قرار گیرد که از نظر پاسخگویان این دو
نشانگر از لحاظ وضعیت موجود در شرایط نامناسبی قرار دارند .در
بعد توجیهی نیز از دید اعضایهیأت علمی «پاسخگویی سرفصل به
نیازهای بازارکار» و «تأکید بر چگونگی و نحوه یادگیری فراگیر در
تدوین سرفصل» از اهمیت باالتری برخوردار است .اما وضعیت
موجود دو نشانگر مورد اشاره نامناسب است .اعضای هیأت علمی
معتقدند که سرفصل بایستی به نحوی تنظیم شود که جوابگوی
انتظارات بازار کار باشد و به عبارتی در فراگیر دانش و مهارت الزم
را برای فعالیت در محیط بیرون ایجاد کند؛ اما وضعیت موجود
سرفصل درسی از لحاظ این دو نشانگر مناسب نمیباشد.

در ارتباط با مدیریت آموزش و دورههای آموزش ضمنخدمت
جدول ( )5نشان میدهد که نشانگرهای هر دو مالک توانمندسازی
و توجه به راهبردهای فراشناخت از وضعیت متوسط به پایینی
برخوردار هستند .اما از لحاظ اهمیت در مالک توانمندسازی
نشانگرهای «برگزاری فیلمهای آموزشی و کارگاههای آموزشی
مرتبط با فراشناخت» از اولویت باالتری برخوردار و در بعد
راهبردهای فراشناخت «تقویت شوراها و انجمنهای دانشجویی و
بازدیدهای علمی و تهیه برنامههای آموزشی مرتبط با فراشناخت»
از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند و به منظور نهادینهسازی
فراشناخت در آموزش عالی کشاورزی برگزاری فیلمهای آموزشی و
همچنین کارگاههای آموزشی مبتنی بر فراشناخت میتواند مؤثر
باشد .شوراها و انجمنهای دانشجویی و بازدیدهای علمی نیز زمینه
همکاری و تعامل بین دانشجویان را فراهم میآورد که از نظر اعضای
هیأت علمی عامل مؤثری در تقویت فراشناخت و یادگیری تعاملی
بین آنها می باشد که الزم است مورد توجه قرار گیرد.

بررسی وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مرتبط با مؤلفه
برنامهریزی
جدول ( )4اولویتبندی نشانگرهای مرتبط با مؤلفه برنامهریزی
درسی در مالک عملکردی را نشان میدهد .همانطورکه از
اولویتبندی میانگینها مشخص است از لحاظ اهمیت «توجه به
مهارت ،مهارتهای عقالنی و آموزش فراشناخت در قالب دروس
اختیاری و فوق برنامه» اهمیت باالیی در برنامهریزی فراشناخت
دارند .اما از لحاظ وضعیت موجود «محتوا بیشتر مهارتهای خالصه
کردن و شرح دادن» را گسترش میدهد و از این لحاظ منابع درسی
آموزش عالی کشاورزی وضعیت مناسبتری دارند .بهعبارتی برای

بررسی وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مرتبط با مؤلفه
ارزشیابی آموزشی
ارزشیابی آموزشی دارای دو مالک مشارکتی و عملکردی است
(جدول )6که نشانگرهای مرتبط با هر مالک در جدول ارائه گردیده
است .همانگونه که مقایسه میانگینها در جدول نشان میدهد از
لحاظ وضعیت موجود هر دو نشانگر مالک مشارکتی ،در وضعیت
متوسط و پایین قرار دارند .این به آن معنا است که در زمینه
ارزشیابی ،مشارکت چندانی صورت نمیپذیرد .اما از لحاظ اهمیت
«مشارک فراگیر در ارزشیابی گروهی از خود در سنجش همساالن»
اهمیت بیشتری دارد .در زمینه نشانگرهای مرتبط با مالک
عملکردی «توجه و اجرای ارزشیابی تکوینی در فرآیند تدریس» و
«ارائه بازخوردهای اصالحی به یادگیرنده»« ،توجه به ارزشیابی
چند جانبه و چند بعدی» و «گرفتن اظهارنظر از فراگیران بعد از
تدریس در مورد فایده و ضرورت مطالب آموخته شده» و «قضاوت
در مورد ارزشهای تازه کسب شده» از میانگین بیشتر و اهمیت
باالتری برخوردار است .اما از لحاظ وضعیت موجود نشانگرهای
مرتبط با بعد عملکردی ،تمامی هفت نشانگر از وضعیت متوسط به
پایینی برخوردار هستند .به عبارتی اعضای هیأت علمی در فرآیند
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فراگیران بایستی خود بتوانند عملکرد خود را مورد سنجش و
ارزیابی قرار دهند که در فراشناخت نشانگر مهمی است؛ اما از نظر
هیأت علمی پاسخگو این مورد نیز در آموزش عالی کشاورزی مورد
.توجه قرار نمیگیرد

 ارزشیابی تکوینی و پایانی،تدریس خود به برگزاری پیشآزمون
 همچنین ارزشیابی چندجانبه که تمامی جوانب.توجهی ندارند
یادگیری فراگیران را مورد سنجش قرار میدهد در آموزش عالی
.کشاورزی مورد توجه قرار نمیگیرد

 توزیع آماری وضعیت موجود هریک از مؤلفهها و مالک های مرتبط با هر مؤلفه در آموزش عالی کشاورزی از دید اعضای هیأت علمی:2 جدول
Table 2: Statistical distribution of the current status of each of the components and the criteria related to each component in the agricultural higher education
from the viewpoints of the faculty members

انحراف
معیار

سطح
معناداری

آماره تی

Standard
deviation

Sig

Statistics t

میانگین

مالک

Average

Criterion

0.980

0.000

-6.10

2.76

Participatory

0.908

0.000

-8.84

2.91

Justification

0.943

0.000

-10

2.53

Empowerment

0.786

0.000

-8.20

2.750

Justification

0.874

0.000

-10

3.07

0.917
0.748

0.000
0.000

-7.4
-8.2

0.822

0.000

0.741

سطح
معناداری
Sig

آماره تی

انحراف معیار

Statistics t

Standard
deviation

میانگین
Average

مؤلفه

ردیف

Compo
nent

Row

0.000

-6.01

0.905

2.84

Course
heading
s

1

0.000

-8.4

0.789

2.64

Manage
inservic
e
training
and
courses

2

Operational

0.000

-4.10

0.874

3.07

3

2.840
2.845

Participatory
Operational

0.000

-7.2

0.753

2.84

Plannin
g
assessm
ent

-5.9

3.090

Motivation

0.000

-4.10

0.769

3.07

5

0.000

-7

3.026

0.771

0.000

-8.17

2.90

Facilitation and
interaction
Before teaching

Learnin
g
environ
ment

0.000

-6.9

0.763

2.93

0.000
0.000

-10
-8.40

2.94
2.98

Teaching
After teaching

Teachin
g

6

0.805
0.797

4
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Table 3: Statistical distribution of the current situation and the importance of the indicators of the ‘curriculum’ component from the viewpoints of the faculty
members

میانگین میزان
اهمیت

انحراف
معیار

میانگین وضعیت
موجود

اولویت

Standard
deviation

Indicator related to participatory criteria

انحراف
معیار

Priority

Average
importance

Standard
deviation

Average status
available

Priority

2

3.65

1.11

1.26

2.55

4

4

3.19

1.12

1.23

2.95

1

1
3

3.86
3.61

1.10
1.15

Editing the headlines with the participation of the same
lecturer and student.
Identifying the content in question with student
consultation.
Incorporating teacher and student goals into the content.
Editing headlines in a way that facilitates student-teacher
interaction.

1.15
0.853

2.80
2.82

3
2

اولویت

میانگین میزان
اهمیت

انحراف
معیار

انحراف
معیار

میانگین وضعیت
موجود

اولویت

Priority

Average
importance

Standard
deviation

Standard
deviation

Average status
available

Priority

3
2

3.61
3.65

0/941
1.02

0.873
1.13

3
2/95

2
3

1

3.87

1.217

Clearly state the expectations of the topic for the student
Laying emphasis on how comprehensive learning is
formulated in the headings.
The headline meets the expectations of the labor market.

1.093

2.64

4

4

1.19

3.35

In the formulation of the headings, excessive attention is
paid to what the student will learn rather than what the
teacher is teaching.

1/04

3/05

1

اولویت

نشانگر مرتبط با مالک مشارکتی

نشانگر مرتبط با مالک توجیهی
Indicator related to the justification criterion
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 توزیع آماری وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مؤلفه «برنامهریزی» از دید اعضای هیأت علمی:4 جدول
Table 4: Statistical distribution of the current status and importance of the indicators of ‘planning’ component from the viewpoints of the faculty members

اولویت

Priority

میانگین
میزان
اهمیت

انحراف
معیار

Average
importanc
e

Standard
deviation

نشانگر مرتبط با مالک عملکردی
Indicator related to performance criteria

انحراف
معیار

میانگین وضعیت
موجود

Standard
deviation

Average status
available

Priority

اولویت

1

4

1.24

Content should develop the components of attention to skill.

1.290

3.05

4

4

3.39

1.033

Content should develop the components of attention to
description.

0.889

3.14

2

5

3.09

1.125

Content should develop the components of attention to
summary.

0.883

3.27

1

2

3.96

1.10

Content must develop the components of intellectual skills.

1.192

3.09

3

3

3.55

1.22

Teaching metacognition in the form of optional and
extracurricular courses or teaching various courses with
metacognitive approach

1.14

2.82

5

 توزیع آماری وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مؤلفه «مدیریت آموزشی و دورههای آموزش ضمنخدمت» از دید اعضای هیأت علمی:5 جدول
Table 5: Statistical distribution of the current status and importance of indicators of ‘educational management and in-service training courses’ from the
viewpoints of faculty members

میانگین میزان
اهمیت

انحراف
معیار

انحراف
معیار

میانگین وضعیت
موجود

اولویت

Average
importance

Standard
deviation

Standard
deviation

Average status
available

Priority

3.57

1.161

Prior to teaching at the university, courses on the subject
of educational psychology, teaching methods and
techniques, assessment and evaluation should be
conducted within the framework of metacognitive theory
by the Ministry of Science for effective teaching.

0.973

2.38

4

3.30

1.081

In-service training courses use comprehensive software
packages to introduce meta-cognitive theory functions.

1.020

2.53

3

3

3.52

1.250

In-service training courses, promotional brochures, and
instructor guidebooks on metacognitive topics are
provided.

1.040

2.65

1

2

3.77

1.020

In-service training courses should be provided on
metacognitive topics.

1.165

2.43

4

1

3.77

0.973

During in-service training courses, educational videos
about metacognitive classes and metacognitive teaching
methods are displayed.

1.284

2.62

2

اولویت

میانگین میزان
اهمیت

انحراف
معیار

میانگین وضعیت
موجود

اولویت

Priority

Average
importance

Standard
deviation

Average status
available

Priority

3

3.65

0.935

Developing a comprehensive vision of the higher
education system based on metacognitive strategies

0.973

2.77

2

2

3.70

0.926

Providing metacognitive-based teaching-learning
programs and methods

0.899

2.95

1

1

3.96

0.022

Enhance metacognitive skills development opportunities
by strengthening student councils and student
associations and scientific visits and delegating
responsibility and activity, in other words, to engaging in
community management.

1.171

2.68

3

4

3.61

1.196

Policymakers' attention and planning in formulating a
comprehensive vision of a self-regulated and self-directed
higher education system

0.854

2.95

4

اولویت

Priority

انحراف
معیار
Standard
deviation

نشانگر مرتبط با مالک توانمندسازی هیأت علمی
Indicator related to faculty empowerment criteria

نشانگر مرتبط با مالک توجیهی
Indicator related to Indicator related to the justification
criterion
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جدول  :6توزیع آماری وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مؤلفه «ارزشیابی آموزشی» از دید اعضای هیأت علمی
Table 6: Statistical distribution of existing situation and importance of indicators of ‘educational evaluation’ from the viewpoints of the faculty members

اولویت

میانگین وضعیت
موجود

انحراف معیار

نشانگر مرتبط با مالک مشارکتی

Standard
deviation

Indicator related to educational evaluation
criteria

Priority

Average status
available
2.62

1.024

1

3

1.155

اولویت

میانگین وضعیت
موجود

انحراف معیار

Priority

Average status
available

2

Standard
deviation
0.973

1

3.23

6

2.68

0.894

3

2.82

0.907

5

2.77

1.066

4

2.82

1.053

2

2.95

1.024

7

2.68

0.945

Paying attention to peer assessment in
evaluation.
Involving learners in evaluating a group of
themselves and others

نشانگر مرتبط با مالک عملکردی
Performance criterion-related indicator

Paying attention to and conducting formative
evaluation in the teaching process and providing
the learner with corrective feedback .
Folder Assessment and Evaluation (A deliberate
collection of evidence that includes how the
learner has progressed and the steps she/he has
taken to achieve it).
Getting feedback from learners after teaching
about the usefulness and necessity of lessons
learned and judging new values.
Performing final evaluation in each session.
Providing learners with feedback to refine posttest learning activities.
Paying attention to multidimensional
evaluation.
Attention and self-assessment in evaluation.

میانگین
میزان اهمیت

انحراف معیار

اولویت

Standard
deviation
0.864

Average
importance

Priority

3.26

2

0.941

3.61

1

انحراف معیار

میانگین میزان
اهمیت

اولویت

Standard
deviation

Average
importance

Priority

0.752

3.74

1

0.832

3.35

6

1.010

3/74

3

0.982

3.35

1.171

3.68

4

0.864

3.74

2

1.1999

3.34

5

بررسی وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مرتبط با مؤلفه
محیط یادگیری

بررسی وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مرتبط با مؤلفه
تدریس

جدول ( )7نشان میدهد که از لحاظ وضعیت موجود ،دو نشانگر
مربوط با مالک انگیزش از جمله «تشویق فراگیران به پرسیدن
سؤاالت نقادانه یا کاوشگرانه در محیطهای کالسی» و «حمایت
عاطفی از عقاید فراگیران» نسبت به سایر نشانگرها از وضعیت
مناسبتری برخوردار است؛ اما از لحاظ اهمیت« ،ایجاد محیطی که
باعث یادگیری و اشتغال همزمان فراگیر شود» و «حمایت عاطفی
از عالئق فراگیران» مهمتر از سایر نشانگرها است .در بعد تسهیل و
تعامل نیز «تشویق فراگیران برای بهبود بخشیدن به فرآیندهای
یادگیریشان از طرف آموزشگر» و «آموزشگر نقش سازماندهنده و
تسهیلکننده فعالیتهای یادگیری فراگیران» را داشته باشد ،مهمتر
است .از لحاظ وضعیت موجود ،دو نشانگر محیط یادگیری یعنی
«آموزشگر نقش سازماندهنده و تسهیلکننده فعالیتهای یادگیری
فر اگیران» را داشته باشد و «مباحثه فراگیران در محیط یادگیری»
در شرایط مناسبتری نسبت به سایر شاخصها قرار دارد .در واقع
از نظر اعضای هیأت علمی برای تنظیم و طراحی محیط یادگیری
براساس فراشناخت ،بایستی یادگیری و اشتغال همزمان فراگیر در
این محیط مورد توجه قرار گیرد که در وضعیت موجود آموزش
عالی کشاورزی مورد توجه قرار نمیگیرد .تشویق نیز عامل مهم و
مؤثری برای یادگیری درست فراگیران است که از نظر هیأت علمی
الزم است مورد توجه قرار گیرد که تا حدودی در آموزش عالی
کشاورزی مورد توجه قرار میگیرد.

در مورد مؤلفه تدریس یا وظایف آموزشگر ،سه مالک فعالیتهای
پیش از تدریس ،ضمن تدریس و پس از تدریس قرار دارد که در
بعد فعالیتهای پیش از تدریس «آشنایی با روش تدریس
فراشناختی آموزش متقابل»« ،طراحی تدریس به طریقی که توازن
مطلوبی بین کمّیت و کیفیت یادگیری وجود داشته باشد» و
«آشنایی با روش تدریس فراشناختی کالمی کردن تفکر» از اهمیت
فراوانی برخوردار هستند .اما نشانگرهای «مطلع کردن فراگیران از
اهداف یادگیری قبل از شروع درس»« ،طراحی تدریس به طریقی
که توازن مطلوبی بین کمّیت و کیفیت یادگیری وجود داشته باشد»
و «آشنایی با روش تدریس فراشناختی پرسش متقابل» از دید
پاسخگویان در شرایط موجود در وضعیت مطلوبی قرار دارد .به
عبارتی آموزشگران در آموزش عالی کشاورزی در مورد روشهای
مختلف آموزش براساس فراشناخت آگاهی الزم را ندارند .ایجاد
توازن و تعادل بین کمّیت و کیفیت یادگیری نیز از نظر پاسخگویان
الزم است که در کالسهای درس مورد توجه قرار گیرد؛ اما هیأت
علمی کشاورزی به این برقراری تعادل و توازن نیز توجه زیادی
ندارند؛ بهطوریکه تأکید بیش از حد بر یک بعد سبب عدم اجرای
نشانگرهای فراشناخت در آموزش عالی کشاورزی شده است .در
مورد فعالیتهای ضمن تدریس اعضای هیأت علمی معتقدند
«نشانگرهای آموزش فراگیران در زمینه تمایز قایل شدن بین
مطالب مهم و غیر مهم»« ،تأکید بر سطوح عالیتر یادگیری» و
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«تقسیم وظایف و مسئولیتها در فرآیند یاددهی یادگیری بین
فراگیر و آموزشگر» بهگونهای که آموزشگر تمامی مسئولیت فرآیند
تدریس یادگیری را شخصاً بر عهده نمیگیرد؛ در شرایط موجود از
وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر گزینهها برخوردار هستند .اما از
لحاظ میزان اهمیت دو نشانگر مربوط به فعالیتهای ضمن تدریس
یعنی «آگاهی دادن به فراگیران در زمینه اهمیت ،کاربرد و کارکرد
دانش و مهارتهای کسب شده هنگام یادگیری»« ،تأکید بر سطوح
عالیتر یادگیری» و «تأکید بر رشد همهجانبه فراگیران» از اهمیت
و اولویت باالتری برخوردار هستند که تا حدودی و نه بهطور کامل
در آموزش عالی کشاورزی از سوی آموزشگران مورد توجه قرار
میگیرند .آخرین مالک مربوط به وظایف آموزشگر مالک فعالیت-
های پس از تدریس است که از دید اعضای هیأت علمی در فعالیت-
های پس از تدریس به ترتیب اهمیت نشانگرهای «توجه و بها دادن
به تالشهای فراگیران نه به نمرههای آنها»« ،ارائه بازخوردهای الزم
به دانشجویان در مورد یادگیری خود» و «گزارش خواستن از
فراگیران در مورد امتحان» قراردارند .اما اعضای هیأت علمی اتفاق
نظر دارند که در مورد فعالیت یادگیری «بازخورد الزم به فراگیران
داده نمیشود» و از این نظر شرایط موجود مناسب نیست
(جدول.)8

بررسی سؤالهای پژوهش
آیا اعضای هیأت علمی با مراتب علمی مختلف از لحاظ انجام وظایف
فراشناخت (تدریس) اختالفی با یکدیگر دارند؟

نتایج آزمون اف در جدول ( )9نشان میدهد که بین مرتبه علمی
پاسخگویان اختالف معناداری در سطح  0/005وجود دارد؛
بهطوریکه مقایسه میانگینها در این زمینه نشان میدهد که
اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی در انجام وظایف مرتبط با
فراشناخت تسلط و مهارت باالتری دارند و در مرتبه بعدی اعضای
هیأت علمی مربی در انجام وظایف مرتبط با فراشناخت مهارت
باالتری دارند که داشتن تجربه و سابقه تدریس بیشتر در بین
اعضای هیأتعلمی با مرتبه استادی سبب ایجاد و کسب مهارتهای
فراشناختی به صورت ناآگاهانه و یا آگاهانه در فرآیند تدریس آنها
شده است.

آیا اعضای هیأت علمی با رشتههای تحصیلی مختلف از لحاظ انجام
وظایف فراشناخت (تدریس) اختالف معنیداری با یکدیگر دارند؟
نتایج آزمون اف نشان میدهد که اعضای هیأت علمی با رشتههای
تحصیلی مختلف از لحاظ انجام وظایف مرتبط با فراشناخت،
اختالف معناداری در سطح  0/001با هم دارند و مقایسه میانگینها
در این زمینه نشان میدهد که رشتههای مهندسی آب ،گیاه
پزشکی و اقتصاد کشاورزی در ارتباط با انجام وظایف فراشناخت از
میانگین باالتری برخوردار هستند و مسئولیتهای خود را در این
زمینه بهتر انجام میدهند .اما اعضای هیأت علمی با رشته تحصیلی
علوم دام در انجام وظایف مرتبط با فراشناخت در سطح ضعیفتری
قراردارند و از میانگین پایینتری نسبت به سایر رشتهها برخوردارند
(جدول.)10

جدول  :7توزیع آماری وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مؤلفه «محیط یادگیری» از دید اعضای هیأت علمی
Table 7: Statistical distribution of the current status and importance of indicators in the learning environment from the viewpoints of faculty members

میانگین وضعیت
موجود

انحراف
معیار

Priority

Average status
available
2.82

Standard
deviation
0.907

2

3.29

0.956

5

2.86

1.320

3

3.19

0.981

1

3.33

0.796

اولویت

میانگین وضعیت
موجود

انحراف
معیار

Priority

Average status
available
3.14

Standard
deviation
0.941

2
5

3.11
2.95

1.100
0.921

4

3

1.026

3

3.10

1.091

اولویت

4

1

نشانگر مرتبط با مالک انگیزش
Indicator related to motivation criterion
Creating learners' interest in continuous assessment of their
learning.
Providing emotional support for learners' beliefs, for example,
a teacher's respect for the learners' ideas.
Enabling the learners to learn and work simultaneously by the
learning environment
Having freedom of expression in the classroom so that students
feel they have the right to ask teachers about the methods and
curricula.
Encouraging learners to ask critical or exploratory questions in
classroom settings.

نشانگر مرتبط با مالک تسهیل و تعامل
The indicator associated with the criterion of facilitation and
interaction
The educator has the role of organizing and facilitating learning
activities.
Learners' discussion in learning environments.
The instructor gives learners the opportunity to monitor their
performance and to judge their behavior.
The teaching method should be such that the learners engage
with the educator to plan the learning process and create a
sense of autonomy in the learners.
Encouraging learners to improve their learning processes from
the educator.

انحراف
معیار

میانگین میزان
اهمیت

Standard
deviation
0.968

Average
importance
3.87

3

0.805

4.05

2

0.887

4.17

1

0.813

3.77

5

0.774

3.86

4

انحراف
معیار

میانگین میزان
اهمیت

اولویت

Standard
deviation
0.869

Average
importance
3.87

2

0.851
1.011

3.75
3.55

4
5

0.995

3.76

3

1.000

4

1

اولویت
Priority

Priority
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 توزیع آماری وضعیت موجود و میزان اهمیت نشانگرهای مؤلفه «تدریس» از دید اعضای هیأت علمی:8 جدول
Table 8: Statistical distribution of existing situation and importance of teacher component indicators from the viewpoints of faculty members

میانگین میزان
اهمیت

انحراف
معیار

6

Average
importance
3.82

Standard
deviation
0.958

9

3.55

0.800

12

3.45

1.26

10

3.52

0.814

2

4.05

0.884

5

8.23

0.853

8

3.57

0.954

11

3.52

0.846

1

4.09

0.848

4

3.83

0.887

3

3.86

0.774

7

3.57

0.843

اولویت

میانگین میزان
اهمیت

انحراف
معیار

Priority

Average
importance

Standard
deviation

3

4.05

0.999

2

4.09

0.971

18

3.55

0.963

9

3.86

0.727

17

3.55

16

3.64

15

3.77

13

اولویت
Priority

نشانگر مرتبط با مالک پیش از تدریس
Indicator related to pre-teaching criteria
Informing the learners of the learning objectives
before the lesson begins.
Helping the learners to identify their learning
styles.
Performing initial and diagnostic evaluation.

انحراف
معیار

میانگین وضع
موجود

Standard
deviation
0.740

Average status
available
3.38

Priority

1.123

2.81

8

اولویت

1

1.028

2.57

12

Appropriate grouping of learners into
multipronged groups.
Convert lesson title to question

1.046

2.60

11

1.062

3.14

2

Designing teaching in such a way that there is a
good balance between the quantity and quality of
learning.
Familiarity with the meta-cognitive teaching
method of mardar (which includes physical and
mental readiness, deep understanding,
remembrance, recollection, interpretation, and
memorization).
Familiarity with my metacognitive postgraduate
teaching method (which includes chapter
overview, question design, careful reading of the
chapter, thinking and memorizing).
Understanding the method of meta-cognitive
teaching of mutual education (providing context
for discussion among learners and expressing
arguments about answers).
Understanding the Meta-Cognitive Teaching
Method of Cross-Questioning (Cross-teacher and
Inclusive Question about Goals and Curriculum).
Familiarity with the meta-cognitive teaching
method of verbal thinking (people express their
thoughts while reading a text or doing a learning
task).
Teaching scientific methods of metacognition such
as summarizing and preparing questions

1.221

2. 90

6

1.007

2.71

10

1.037

2.86

7

1.065

2.91

5

0.971

3.09

3

1.195

3.000

4

1.030

2.81

9
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انحراف
معیار

میانگین وضعیت
موجود

اولویت

Indicator related to teaching criteria

Standard
deviation

Average status
available

Priority

1.183

3.000

6

1.179

3.24

2

0.845

3.29

1

0.680

3.19

3

1.091

2.76

15

1.177

Emphasis on the comprehensive development of
learners (educational, educational, religious,
emotional, etc.).
Emphasis on higher levels of learning (each subject
is an introduction to learning new content and
creating a new question in the mind of the learner
that leads to new learning).
Teaching learners how to distinguish between
important and unimportant content.
The division of tasks and responsibilities in the
teaching-learning process between the learner
and the educator in such a way that the educator
does not assume overall responsibility for the
teaching-learning process.
Help enhance learners' metacognitive ability by
teaching daily notes-taking on their daily lessons
and how they learn.
Teaching self-assessment methods to learners.

1.231

2.76

17

1.066

Helping earners to understand their strengths.

0.995

2.90

11

3.82

1.006

1.179

2.76

16

7

3.91

1.019

0.996

67.2

18

5

3.95

0.999

1.123

2.81

14

12

3.82

0.733

Understanding students' learning problems and
bottlenecks
The educator should lay greater emphasis on
teaching critical thinking and tailor teaching,
assessment, and test questions so as to require
learners' critical approach to the content to judge
and evaluate their content and learn what to rely
on.
Encouraging learners to ask high-level questions
(questions that require deep thinking by the
learners).
Assigning the responsibility of learning gradually to
the learner.

0.944

2.90

10

0.963
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10

3.86

0.889

Time management training for learners.

1.030

2.81

13

11

3.86

0.990

Providing support and discussion among learners.

1.040

2.85

12

4

4.000

0.926

1.195

3.14

4

6

3.91

0.750

1.026

3.05

5

8

3.87

0.968

0.999

2.95

7

14

3.81

0.928

0.852

2.90

9

1

4.13

0.757

Paying attention to previous knowledge and
lessons in teaching a new lesson.
Creating a balance between content and the
ability to understand and understand the current
world.
Making connections between new and pre-learned
content.
Interacting with meta-cognitive elements (selfknowledge
Informing learners about the importance of
application and application of Knowledge and skills
acquired while learning

1.046

2.95

8

اولویت

میانگین میزان
اهمیت

انحراف
معیار

میانگین وضعیت
موجود

اولویت

Average
importance

Standard
deviation

Indicator related to the criterion after teaching

انحراف
معیار
Standard
deviation

Average status
available

Priority

3

3.41

1.141

1.071

3.05

1

1

3.95

0.722

Asking students to report on the exam (quality,
comprehensiveness, level of difficulty of the
questions, and the proportion of the test with the
lesson taugh in the classroom).
Paying attention to learners' efforts, not their
scores.
Providing students with the necessary feedback on
their learning.

Priority

2

3.67

نشانگر مرتبط با مالک پس از تدریس

0.913

1.000
0.898

2
3.000
2.84

3

 نتایج آزمون اف به منظور مقایسه انجام وظایف مرتبط با فراشناخت در مرتبههای علمی مختلف:9 جدول
Table 9: F test results to compare the performance of metacognitive tasks at different scientific levels

سطح معناداری

مقدار اف

P

F

0.007

4.296*

انحراف معیار

میانگین

مرتبه علمی

Standard deviation
12.715
22.540
31.215

Average
102.33
81.33
12.82

Scientific rank
The coach
Assistant professor
Associate professor

104.000

Professor

6.21

 نتایج آزمون اف بهمنظور مقایسه انجام وظایف مرتبط با فراشناخت در رشتههای مختلف تحصیلی:10 جدول
Table 10: F test results to compare the performance of metacognitive tasks in different fields of study

سطح معناداری

مقدار اف

انحراف معیار

میانگین

رشته تحصیلی

P

F

Standard deviation
13.66

Average
73.48

0.000

9.925**

8.51
35.44

74
63

9.24
11.65
33.61

113
105.33
99.28

Field
Agricultural engineering
and plant breeding
Weed engineering
Animal science
Engineering
Water engineering
Plant
Agricultural promotion
and training

10.17

116

Agricultural economics

27.43

88

Geology

میتواند کمککننده و راهگشا باشد و این مطالعه نیز با ارائه
نشانگرهای مناسب برای هر مؤلفه آموزش عالی کشاورزی به
 نتایج آزمون تی تک نمونهای.تسهیل این مهم کمک نموده است
نشان داد در مؤلفههای مختلف آموزش عالی کشاورزی از جمله
، مدیریت آموزش و دورههای آموزش ضمنخدمت،سرفصل درسی
 برنامهریزی آموزشی، وظایف آموزشگر یا تدریس،ارزشیابی آموزشی
و محیط یادگیری وضعیت موجود در سطح نامناسبی است و از
 این بدان معنا است که.میزان مناسب و موردنظر فاصله دارد

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اینکه دانشآموختگان کشاورزی در حال حاضر به علت
نداشتن تخصص و مهارت الزم بیکاری آنها از میانگین بیکاری
جامعه و فارغالتحصیالن دانشگاهی باالتر است و اعتقاد بر این است
که عدم ارائه آموزشهای الزم و مناسب در آموزش عالی کشاورزی
سبب این حجم از فارغالتحصیالن فاقد مهارت و تخصص شده است؛
بازبینی و اصالح در مؤلفههای آموزش عالی کشاورزی بر اساس
،نظریه فراشناخت که نظریهای مورد تأیید اکثر صاحبنظران است
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شاخصهای مختلف فراشناخت در این مؤلفهها آن چنان رعایت
نمیشوند .با توجه به اهمیت این مؤلفهها در آموزش عالی
کشاورزی ،بهمنظور حصول نظام به اهداف کالن و چشم انداز خود،
بایستی اصالح و بازبینی در آن براساس شاخصهایی که دارای
اهمیت و اولویت هستند مورد توجه قرار گیرد .همچنین الزم است
سیاستگذاران و برنامهریزان آموزش عالی کشاورزی نشانگرهای
مرتبط با مؤلفههای اصلی نظام را که در این پژوهش شناسایی شده
است و دارای اولویت و اهمیت هستند؛ در برنامهریزی و طراحی
برنامههای آموزشی مورد توجه قرار دهند .همچنین به
سیاستگذاران و برنامهریزان پیشنهاد میشود که در جهت تغییر
نظام آموزشی بهصورتی که فضای حاکم بر کالسها مشارکتی و
همراه با همکاری باشد اقدام و محتوای کتابها به نحوی تنظیم
گردد که بر حافظه و حفظ طوطی وار تأکید نشود و تفکر انتقادی
بهعنوان یک راهبرد یادگیری عمیق ،تسهیل گردد .در مورد اهمیت
شاخصهای مختلف مرتبط با مالک مشارکتی این عقیده وجود دارد
که سرفصل بایستی باعث تعامل استاد و دانشجو شده و تدوین
سرفصل با مشارکت استاد و دانشجوی درس خاص صورت گیرد؛
بهعبارتی انتظارات استاد و دانشجو در تدوین سرفصل اعمال گردد.
اما این مهم امروزه در آموزش عالی کشاورزی نه تنها رعایت
نمیشود؛ بلکه تدوین و طراحی سر فصلها از باال به پایین به نظام
دیکته و اعمال میگردد .در بعد توجیهی سرفصل باید به گونهای
طراحی و تدوین گردد که در فراگیر آمادگی الزم برای کار در محیط
بیرون را فراهم نماید و بهعبارتی چگونگی یادگیری را به فراگیر
آموزش دهد .تأکید سرفصلها بر مطالب عملی و تنظیم آن به نحوی
که زمینه فعالیتهای عملی دانشجو و کسب تجربه عملی را در وی
ایجاد نماید؛ راهکار مفید و ارزنده دیگری است .البته امروزه در
آموزش عالی کشاورزی مشاهده میشود که سرفصلها بدون توجه
به نیاز بازار کار و اهداف نظام تنها تأکید بر مطالب تئوری و
محفوظات دارند که کمک چندانی به نهادینهسازی مهارت و
تخصص در فراگیر نداشته و پس از مدتی به فراموشی سپرده
میشود و نتیجه این عدم توجه به تدوین سرفصل با مشارکت فراگیر
و بر اساس نیاز وی سبب نداشتن مهارت الزم در وی برای ایجاد
کسب و کار میگردد .در این راستا اسالمی و همکاران نیز یکی از
مشکالت آموزش عالیکشاورزی را روشهای نامناسب آموزشی بیان
نمودهاند [.]9
در ارتباط با برنامهریزی آموزشی الزم است به گونهای طراحی و
اجرا شود که سبب توسعه مهارت و تخصص در فراگیر گردد و
برنامهریزی به منظور آموزش فراشناخت در قالب دروس فوق برنامه
و اختیاری شاخص مهمی جهت یادگیری درست و توسعه
مهارتهای حرفهای میگردد .با توجه به اینکه ساعتها و دورههای
آموزشی در آموزش عالی کشاورزی جوابگوی ایجاد مهارتهای الزم
در فراگیران نیست؛ الزم است به این موضوع توجه جدی مبذول
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داشته و برای یادگیری عمیق در فراگیران کالسها و دورههای
آموزشی فوق برنامه اجرا و پیاده گردد ،حتی الزم است دورههای
کارآموزی دانش آموختگان کشاورزی به چندین سال آموزش عملی
در مزارع ،فارمها و گلخانهها افزایش یابد .در این زمینه پیشنهاد
دیگر میتواند برگزاری دورههای آموزشی و کارآموزی در تابستانها
باشد که میتواند در ایجاد تجربههای مفید در فراگیران مؤثر واقع
گردد که الزم است اعضای هیأت علمی و برنامهریزان آموزش عالی
کشاورزی به این موضوع توجه جدی داشته باشند .همچنین الزم
است آزمون مهارتهای فراشناختی از سوی مدیران آموزشی در
مراکز اجرا گردد تا فراگیرانی که از لحاظ فراشناخت عملکرد
پایینتری دارند؛ شناسایی شده و دورهای آموزشی متناسب توسط
متخصصان تربیتی برای آنان در نظر گرفته شود.
از لحاظ مدیریت آموزش و دورههای آموزش ضمنخدمت با توجه
به اینکه این دورهها در آموزش عالی کشاورزی بسیار کم رنگ شده
است و از آنجا که میزان آگاهی اعضای هیأت علمی نسبت به نظریه
فراشناخت پایین است توجه جدی به آموزش ضمنخدمت اعضای
هیأت علمی آموزش عالی کشاورزی در زمینه فراشناخت و آموزش
براساس مبانی و اصول آن توسط اعضای علوم تربیتی و روانشناسی
نه تنها میتواند در درونی کردن و نهادینهسازی این نظریه در هیأت
علمی و نظام آموزش عالی مؤثر باشد؛ سبب ریکاوری نمودن و به
روز شدن دانش اعضای هیأت علمی در زمینه روشهای تدریس به
روز و جدید میگردد .در دورههای آموزش ضمنخدمت همچنین
اقدامات مختلفی میتواند به توانمندسازی هیأت علمی در زمینه
تدریس درست (مبتنی بر فراشناخت) کمک نماید .از جمله
برگزاری فیلمها و کارگاههای آموزشی در این زمینه و در بعد
توجیهی نیز بازدیدهای علمی از مراکزی که مبتنی بر فراشناخت
هستند می تواند در ارتقای توان و مهارت فراشناخت اعضای هیأت
علمی کمک نماید .هم راستا با نتایج این بخش فیلیپس و همکاران
نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی در زمینه دورههای آموزش
ضمنخدمت دست یافتند [.]33
در مورد مؤلفه ارزشیابی بهطور کلی باید بهگونهای باشد که سبب
مشارکت فراگیر گردد؛ حتی تدابیری اعمال گردد که فراگیران نتایج
کار یکدیگر را مورد ارزشیابی قرار دهند؛ انجام ارزشیابی چندجانبه
بهصورتی که تمامی جوانب فعالیت فراگیر سنجیده شود نیز مؤثر و
مفید می باشد که سبب یادگیری بهتر و درک نقاط قوت و ضعف
فرد در یادگیری میشود .انجام ارزشیابی به سه صورت تشخیصی،
تکوینی و پایانی در سه مرحله از فرآیند تدریس یعنی پیش از
تدریس ،ضمن تدریس و پس از تدریس راهکار مهمی است که
توسط برنامهریزان به آن تأکید شده است و جهت نهادینهسازی
فراشناخت نیز بر آن تأکید شده است .با توجه به اینکه آگاهیهای
فراشناختی قابل یادگیری است ،الزم است نظام آموزشی ،فرهنگی
و تربیتی با نهادینهسازی آموزشهای فراشناختی از درون خانواده
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آغاز شده و سایر اجزای تربیتی جامعه تالش کنند این آگاهیها
بهطور گستردهای مورد بهرهبرداری همگان قرار گیرد .توجه
نهادهای فرهنگی و آموزشی در دانشگاه به تشریح اهمیت
آگاهیهای فراشناختی برای دانشجویان و اجرای برنامههایی در
جهت آموزش و افزایش آگاهی آنان نسبت به دانش فراشناختی از
نیازهای اصلی در این زمینه است .آموزش راهبردهای یادگیری و
مطالعه در ترم اول برای دانشجویان بهصورت یک واحد اختیاری
در برنامه درسی ارائه شود که میتواند پیشنهاد کاربردی دیگری
برای مدیران آموزشی و روسای دانشگاهها جهت توسعه فراشناخت
باشد .از طریق تشویق اعضای هیأت علمی و دانشجویان به پژوهش
و ارائه مقالههای علمی مرتبط با فراشناخت و برگزاری سمینارهای
مختلف میتوان به فرهنگسازی در زمینه یادگیری درست و ایجاد
حس کنجکاوی در دانشجویان و ایجاد آگاهی در آنها مؤثر بود.
محیط یادگیری مؤلفه مهمی در آموزش فراشناخت است که باید
در آن حمایتهای الزم از فراگیر صورت پذیرد و بهگونهای طراحی
شود که باعث یادگیری و اشتغال فراگیر شود .همینطور تعامل
فراگیران با یکدیگر و با آموزشگر در محیط یادگیری مهم است .در
این راستا دانشکدهها و دانشگاههای کشاورزی با توجه به ویژگی
خاصی که دارند الزم است در این زمینه مورد توجه جدی قرار
گیرند .از لحاظ امکانات آموزشی خصوصاً آموزشهای عملی الزم
است تمامی امکانات آزمایشگاهی ،مزارع آموزشی و نمایشی،
گلخانهها و مزارع دامپروری تکنولوژیهای روز دنیا را داشته باشند
که در کسب تجربه و ایجاد یادگیری عمیق در فراگیران کمک
زیادی میکنند .از طرفی محیط کالسها و سالنها نیز الزم است
به گونه ای طراحی گردد که سبب افزایش دانش فراگیران و ارائه
نکات آموزنده و پیامهای ترویجی باشد که سبب یادگیری فراگیران
شود .راهکار دیگری که در مورد محیط یادگیری بر اساس
فراشناخت میتوان پیشنهاد نمود ایجاد و فراهم نمودن انگیزه
یادگیری در فراگیران و از بین بردن زمینههای ایجاد استرس
دانشجویان در محیط آموزشی و یادگیری است .چالمه و لطیفیان
نیز در پژوهش خود بر محیطهای یادگیری فراشناختی و لزوم توجه
به این محیطها تأکید داشتهاند که نتایج مطالعه آنها همراستا و
همسو با پژوهش حاضر میباشد [ .]32اما شراو ( ]34[ )Schrawدر
پژوهش خود در ارتباط با طراحی محیط مناسب بر اساس
فراشناخت بیشتر تأکید بر ارائه بازخورد از سوی آموزشگر به فراگیر
را داشت که از این لحاظ تا حدودی با نتیجه پژوهش حاضر اختالف
وجود دارد.
در ارتباط با نقشهای آموزشگر الزم است پیش از تدریس روشهای
درست مطالعه و یادگیری و آموزش آن به فراگیر کشاورزی را
فراگرفته و ضمن تدریس بهکارگیرد .متأسفانه و همانطور که گفته
شد امروزه اعضای هیأت علمی کشاورزی توجه جدی به نحوه
آموزش و ارائه صحیح مطالب به فراگیران را ندارند و در این زمینه
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آموزشهایی ندیدهاند و تنها به روشهای سخنرانی و ارائه یک سویه
مطالب به فراگیران اکتفا نموده که این نبود مشارکت و درگیری
فراگیران در یادگیری سبب بیانگیزگی و عدم یادگیری عمیق در
آنها شده است .در این راستا نتایج پژوهش سیف نشان داد که
آشنایی با روشهای تدریس مختلف توسط آموزشگران میتواند
عامل مهم و مؤثری در تقویت مهارتهای فراشناختی آنها در فرآیند
تدریس باشد [ . ]30نتایج پژوهش مرادقلی نیز که در ارتباط با
وظایف آموزشگر در نظام آموزش فراشناختی است تا حدودی نتیجه
این پژوهش را تأیید مینماید و همراستا با نتایج پژوهش حاضر
است [ .]31در این زمینه الزم است تدریس بهگونهای باشد که
برسطوح عالی یادگیری تأکید نماید و سؤاالت سطح باالیی را در
ذهن فراگیر ایجاد نماید .بهطور کلی الزم است آموزشگر به
تالشهای فراگیر بها دهد؛ نه فقط به یک آزمون خاص .اما بسیاری
از این شاخصهای مهم و ضروری که الزمه یک تدریس و یادگیری
اثربخش و مؤثر است در آموزش عالی کشاورزی رعایت نمیشود.
لذا الزم است اعضای هیأت علمی قبل از شروع تدریس و فعالیت
در دانشگاهها دروس روانشناسی و علوم تربیتی مرتبط با تدریس را
فرا گرفته و مورد آموزش قرار گیرند .همچنین برگزاری دورههای
آموزشی سالیانه ضمنخدمت برای اعضای هیأت علمی و برگزاری
کارگاههای آموزشی ،بروشورها و کتابهایی در این زمینه مورد
توجه قرار گیرد و در کالسهای آموزشی نشانگرهای مرتبط با
وظایف آموزشگر به آنها تعلیم داده شود .همچنین الزم است
آموزشگران به جای تمرکز بر حجم یادگیری یادگیرندگان به
روشهای یادگیری و افزایش مهارتهای آنان در یادگیری توجه
کنند.
برنامهریزی در آموزش عالی کشاورزی نیز متفاوت از سایر رشتهها
میباشد که بایستی نشانگرهایی که در این زمینه مورد توجه و
پیشنهاد خبرگان قرار گرفته بهمنظور حداکثر بهرهوری از آن مورد
اصالح و بازبینی قرار گیرد و برنامهریزان آموزش عالی کشاورزی در
تدوین سرفصلها و دروس این رشته ارتقای مهارت ،توانایی،
تخصص و مشارکت حداکثری فراگیران و نیازهای بازار کار را مورد
توجه قرار داده و در تدوین سرفصل آزادی و اختیار بیشتری به
استاد و دانشجو داده و نیازها و اهداف آنها را نیز در تدوین سرفصل
مورد توجه قرار دهند .همچنین برنامهریزیها بیشتر از پایین به باال
و با مشارکت استاد و دانشجو و از سطح گروههای آموزشی به
برنامهریزان وزارت علوم ارجاع داده شود.
در ارتباط با سؤالهای پژوهش نتایج آزمون اف نشان داد که بین
مرتبه علمی ،رشته تحصیلی و انجام وظایف مرتبط با فراشناخت
رابطه معناداری وجود دارد .با ارتقای مرتبه علمی که پس از سالها
تدریس و پژوهش صورت میپذیرد؛ میزان تجربه اساتید نیز افزایش
یافته و همین تجربه عامل مهم و مفیدی میشود که به آنها در
تدریس درست و مؤثر کمک میکند .در این زمینه نتایج پژوهش
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تقیبیگی و همکاران نیز هم راستا و همسو با نتیجه پژوهش حاضر
میباشد؛ بهطوریکه نتایج مطالعه آنها نشان داد که دانشجویان
مقطع دکتری نسبت به سایر مقاطع تحصیلی از مهارتهای
فراشناختی باالتری برخوردار هستند [ .]35لذا الزم است اعضای
هیأت علمی با مرتبه علمی باالتر تجارب مفید آموزشی خود را در
اختیار سایرین قرار دهند و یا حتی میتوان از اعضای هیأت علمی
با تجربه و در آستانه بازنشستگی درخواست نمود که تجارب دوران
تدریس خود را بهصورت مکتوب در اختیار مدیران قرار داده که پس
از جمعبندی بهصورت کتابچهها در اختیار سایر مدرسان و اعضای
تازه کار قرار گیرد .اما در این زمینه چیزی که تا حدودی از حد
انتظار بیشتر بود این است که در مرتبه دوم اعضای هیأت علمی با
مرتبه علمی مربی در انجام وظایف فراشناخت موفق بودند .در
خصوص این موضوع که مرتبه استادی در رتبه نخست و مرتبه مربی
در رتبه دوم قرار گرفتهاند؛ براساس اطالعات و تجریبات تیم
پژوهش ،سالها ممارست مدرسان دارای مرتبه علمی استادی آنان
را به صورت تجربی با روح فراشناخت (یادگیری چگونه یاد گرفتن)
بیشتر آشنا کرده است .مسلماً آنان در خالل سالها تدریس
روشهای مختلفی را بهکار بردهاند؛ اما در ارتباط با اعضای هیأت
علمی با مرتبه مربی که در جایگاه دوم از لحاظ روش تدریس مبتنی
بر فراشناخت قرار داشتند میتوان گفت در دانشگاهها توسعه یافته،
اغلب مربیان صرفاً در بخش عملی دروس مختلف بهکار گرفته
میشوند و بدیهی است که بهصورت آگاهانه و یا ناخودآگاه به
جنبههای عملی فراشناخت توجه بیشتری نموده و تجربه بیشتری
در این زمینه کسب مینمایند .در نهایت ،کشف دلیل این نتیجه
جالب توجه میتواند به صورت پیشنهادهایی برای مطالعات آتی
مطرح شود.
در ارتباط با انجام وظایف مرتبط با فراشناخت ،اعضای هیأت علمی
در رشتههای اقتصاد کشاورزی ،مهندسی آب ،گیاه پزشکی در
رتبههای اول تا سوم قرار داشتند و رشته ترویج و آموزش کشاورزی
در مرتبه چهارم قرار داشت .این نتیجه تا حدودی بر خالف انتظار
میباشد؛ زیرا اعضای هیأتعلمی در رشتههای ترویج و آموزش
کشاورزی با فراشناخت آشنایی بیشتری دارند و دارای آگاهی
فراشناختی باالتری هستند .در ارتباط با قرار گرفتن رشته ترویج و
آموزش کشاورزی در رتبه چهارم میتوان به این دالیل توجه نمود:
 -1اطالع از یک پدیده متأسفانه لزوماً همیشه به استفاده عملی از
آن منجر نمیشود؛ برای مثال نتایج مطالعه برادران و همکاران نشان
داد که کیفیت تدریس مدرسان رشته ترویج و آموزش کشاورزی
تفاوت آماری معنیداری با سایر رشتههای کشاورزی ندارد؛ علیرغم
آن که آنان اطالعات بیشتری در مورد فرآیند تدریس اثربخش در
مقایسه با سایر رشتهها دارا هستند [ -2 .]37نتایج بخش نظری
پژوهش نشان داد که برخی از مهارتهای عملی فراشناخت توسط
مدرسان به صورت ناخودآگاه و نیز بر اساس تجربیات قبلی در
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کالس توسط مدرس بهکار گرفته میشود؛ بدون آن که در خالل
یادگیری علمی قبالً فراگرفته شده باشند -3 .علیرغم دالیل فوق،
این نتیجه برای محققان هم تا حدودی تعجبآور بود؛ اما جهت
حفظ امانت و سالمت پژوهش عیناً انعکاس یافت.
با توجه به مطالعات فراوان نگارندگان در ارتباط با ادبیات نظری
پژوهش ،مقاله یا پژوهش مشابهی که به بررسی مؤلفهها و
نشانگرهای مرتبط با فراشناخت در آموزش عالی و به خصوص
آموزش عالی کشاورزی پرداخته باشد ،یافت نگردید و از این لحاظ
پژوهش حاضر اولین مطالعه در ادبیات داخلی و حتی خارجی
میباشد که یکی از مزیتها و نقاط قوت پژوهش پیشرو است؛ اما
از سویی نبود پژوهش مشابه نوعی محدودیت برای محققان ایجاد
نمود و در بررسی پیشینه پژوهش و مطابقت یا عدم مطابقت نتایج
پژوهش با مطالعات گذشته نوعی نقصان در مطالعه پیشرو بهوجود
آورد .بهطورکلی در این پژوهش سعی شد شاخصهای یک نظام
آموزش عالی ایدهآل را که در نظریه فراشناخت مشخص شده بود
استخراج کرده و از دید اعضای هیأت علمی موارد مناسب جهت
نظام آموزش عالی کشاورزی ایدهآل که میتواند در دستیابی به
اهداف و چشمانداز نظام کمک نماید ،مشخص نماییم که در اختیار
برنامهریزان و مدیران این بخش قرار گیرد .امید که مورد توجه
مسئوالن و برنامهریزان نظام آموزش عالی و بخصوص نظام آموزش
عالی کشاورزی قرار گیرند.

مشارکت نویسندگان
انجام کارهای میدانی و نگارش کلی مقاله بر عهده نویسنده نخست
بود ،پیشـنهاد عنوان مقاله و کلیه مکاتبات مقاله بر عهده نویسـنده
دوم و بازخوانی ،اصـالح و راهنمایی مقاله ،تأیید روایی پرسـشـنامه
به صورت مشارکتی بر عهده نویسنده دوم و سوم مقاله بود .تجزیه
و تحلیل یافتهها نیز به صورت همکاری چند سویه انجام گرفت.

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر استخراج شده از رساله دکتری آموزش کشاورزی
میباشد .به این وسیله از معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جهت همکاری و همراهی
در مراحل مختلف انجام کارهای پژوهشی و بخصوص انجام پژوهش
حاضر تشکر و قدردانی میشود.
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