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 مقدمه
از  یکیبه عنوان  یآموزش عالی توسعه

 تیاهم یدارا یتوسعه هر کشورهای رساختیز
 یکیبه عنوان  یکشاورز یاست و آموزش عال یفراوان
در توسعه  ینقش مهم یآموزش عالهای شاخه ریاز ز

 ،باور است نیبر عهده دارد. باودن بر ا یکشاورز داریپا
 عهتوسدر گرو  یکشاورز داریبه توسعه پا یابیدست

به  1999، باودن) باشدمی دهیآموزش د یانسان یروین
 یاما آموزش عال(، 1031، و همکاران یگیب ینقل از عل
روبه روست  یچند یو تنگناهاها با چالش یکشاورز

 ،به اهداف را در آن مشکل ساخته است یابیدستکه 
از جمله کاهش نرخ اشتغال دانش آموختگان 

 افراد نیمناسب ا وردبه علت عدم توان برخ یکشاورز
ی جامعهی دهیچیبا مسائل و مشکالت ساختارمند و پ

و  یاسیس تیکاهش حما، ییو روستا یکشاورز
متخصصان  تیهو، یکشاورز یاز آموزش عال یاجتماع
 تیکه در آن ترب یمدل غالب علوم کشاورز، یکشاورز

از همه  ترمهمو ( 1031، و همکاران یگیب یعل) اندشده
ز مراک نیباشند که در امی ینامطلوب یزشآموهای روش

مراکز  (.1033، و همکاران یاریورمز) شوندمی استفاده
 و تیتوجه الزم را به ترب زین یکشاورز یآموزش عال

کشور و  یازهاین هیبر پا جویاندانش یآموزش اصول
 تیبه پرورش خالق تیدر نها، ندارند یبخش کشاورز

اشتغال  جادیا مکه ضرورت مه جویاندانش یو نوآور
ر د یعلمهای تیفعال، پردازندنمی، است ینیو کارآفر

 یانطباق چندان یبخش کشاورز یازهایمراکز با ن نیا
دهند نمی را پرورش جویاندانش یندارند و استعدادها

به  یدارند که کمک یبر مباحث نظر هیتکتر بیش و
 و حل مسائل و مشکالت او جودانش قیعم یریادگی

اغلب ها مؤسسه نیا (.1033، ینصورم) کنندنمی
متخصص های یروین تیخود را در ترب یاصلهای هدف

 یتخصص یازهاین نهیدر زم بینیپیشآن هم بدون 
 (.1039، آقاداود) اندکشور خالصه نموده ندهیآ

، باهاشت یریادگیهای با روش رانیفراگ نیکه ا یهنگام
به صورت  زیرا ن یبخش کشاورز یمسائل تخصص

 نیچن نیا جهیو نت یخروج، رندیگمی نادرست فرا
و  نهیدر جهت آموزش به یکه تالش ینظام آموزش
دانش آموختگان ، انجام نداده است ریدرست فراگ

 شوند که سال به سال بر شمار آنان افزودهمی یکاریب
 و مشکالت لیکه قادر به حل مسا یرانیشود. فراگمی

 یسطح درنخواهند بود و تخصص آنان  ینظام کشاورز
فع ر یخش کشاورزرا از ب یکه بتوانند مشکل ستین

 شناسانروانامروزه  کرده و به توسعه آن کمک کنند.
که سبب نداشتن  یمهمهای باورند که از عامل نیبر ا

 یمراکز آموزش عال رانیتخصص و مهارت الزم در فراگ
 یشده است نا آگاه یکشاورز یآموزش عال ژهیو به و

فراشناخت و عدم  یو شناخت نسبت به اصول و مبان
 یریادگیو  سیاجرا و استفاده از آن در مباحث تدر

تواند به رشد و می فراشناخت (.1031، یمولود) است
در  رانیفراگ یریادگیهای تیو ظرف مندیتوانتوسعه 
 انیکمک شا یلیو سطوح مختلف تحصها مقطع
 یآموزش یکه ابعاد و کارکردهاای به گونه، کند یتوجه

 گرانپژوهشان و نظرصاحب دیو تأک دییمورد تأ نآ
، کارانو هم ینیام) قرار گرفته است یریادگیو  یتیترب

ه ب رندگانیادگیکردن  مندتواندر واقع امروز  (.1090
است که مورد  یاز جمله موارد یفراشناختهای مهارت

 قرار دارد تیو ترب میحوزه تعل گرانپژوهش تیحما
؛ 1090، و همکاران ینیم؛ ا1093، و همکاران یصفر)

 فریاسچ، ؛2339، ؛ داناونگ2339گاردنر
و در رشد تفکر ( 1092، و همکاران ی؛کاظم2339
 ژهیبه و رندگانیادگی یو توان کاوشگر یانتقاد
 داردای مالحظه انیشا تأثیرنقش و  جویاندانش

تواند در ها میمهارت نیا (.2339، همکاران فرویاسچ)
درک ، جویاندانش یریادگیاصالح و بهبود عملکرد 

رشد سطوح مختلف تفکر  یحل مسأله و حت، مطلب
نقش بارز و قابل مالحظه  رندگانیادگیو خالق  یانتقاد

چنین (. هم1090، و همکاران ینیام) داشته باشد
سازد تا لحظه به لحظه از می را قادر رندهیادگی

ارش ک شرفتیپ یخود و چگونگ یریادگیهای تیفعال
 دهد صیآگاه باشد و نقاط قوت و ضعف خود را تشخ

 امکان رانیبه فراگها آموزش نیا (.2339، گاردنر)
خود تفکر کنند و  یشناختهای تیفعال یدهد رومی

؛ 2313، جوزف) خود را بهبود ببخشد یریادگیروند 
آموزش فراشناخت به فرد (، 2339، و همکاران فریاسچ

خود را تحت نظر  یریگادی تیفیدهد کمی امکان
بر چه آموختن بر چگونه  دیتأک یداشته و به جا
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 یانتقال محتوها آموزش نیآموختن توجه کند. هدف ا
، یصالح) آموختن استی نحوه یریادگیبلکه  ستین

مطالعه و های که از روش یرندگانیادگی (.1092
دارند و به طور آگاهانه  یخودشان آگاه یریادگی

ز ا ندکنمی انتخابها آن بهبود یبرارا هایی تیفعال
 یگاهآتر کم مسائل نیکه نسبت به ا یرندگانیادگی

در درک  (.2332، چینتریپ) رندیگمی ادیتر ، بیشدارند
، نانهیواقع بهای انتخاب هدف، هاو ضعفها قوت
 کارها بهتر عمل یابیهدف و ارزش یبراریزی طرح
عمل خود خواهند  یبرا تریبیشکنند و دقت می

، رانیو فراگ( 1092، و همکاران یکرم) داشت
 تیشوند که خود مسئولمی مستقل یرندگانیادگی
؛ 2312، کارسون) رندیگمی خود را بر عهده یریادگی

 ادی یهابردراهو ها مهارت (.1039، و همکاران یصادق
و  تیریمد، نظارت، کنترل، شده به فرد امکان انتخاب

 دهدمی را یشناخت یندهایبهبود فرآ جهیدر نت
و ها یبا توجه به برتر (.1039، و همکاران یصادق)

توان می، که فراشناخت و آموزش آن دارد یتیاهم
سو سوق داده و  نیبه ا یکشاورز رانیگفت اگر فراگ

ود خ لیتحصهای از شکست یشوند که بخش قیتشو
 درست مطالعه وهای را به استفاده نکردن از روش

کم ، چون شانسهایی و نه به عامل یریادگی
 نینسبت دهند و در ع فیتکل یردشوا، یاستعداد

 رانیفراگ، درست به آنان ارائه شودهای حال روش
ر دپذیری تیکار و مسئولتوانند با تالش و پشتمی

. به کسب کنند یلیتحصهای تیموفق، هاقبال شکست
 نهیزم نیکه در ا یادیزهای پژوهش جیکه نتا یطور

، ییرزای؛ م1033، یوسفی) چون یتوسط پژوهشگران
؛ 2333، ؛ الکساندر و همکاران1031، یصالح ؛1031

بر  دیتأک یهمگ(، 2333، داگالس هامن و همکاران
بر بهبود  یریادگی یهابردراهکاربرد  تأثیر تیاهم

مطالعه قلتاش و  جهیراستا نت نیدارند. در ا یریادگی
 یهابردراهآموزش ، همکاران نشان داده است

 یلیدرصد بر عملکرد تحص 10فراشناخت تا 
، قلتاش و همکاران) داشته است تأثیر جویاندانش

 نیب، و همکاران نشان داد دیپژوهش سع (.1039
جود و یرابطه مثبت یلیتحص شرفتیفراشناخت و پ

 نیدر این چن(. هم1039، و همکاران دیسع) دارد

 نیدر پژوهش خود به ا یو عال یزدی ینیام نهیزم
و نمره  رانیفراشناخت فراگ نیب، دندیرس جهینت
رابطه مثبت و (، معدل آنان) یلیتحص شرفتیپ

(، 1030، یوعال یزدی نیام) وجود دارد یمعنادار
 یهابردراهپژوهش عباباف در ارتباط با استفاده از 

، شان دادن زین رانیفراگ یلیتحص شرفتیفراشناخت و پ
ا ن) فیضع رانیاز فراگ شیب) موفق( یقو رانیفراگ

ف ساده و یتکال ژهیو یشناخت یهابردراهاز ( موفق
 کنندمی استفاده یفراشناخت یهابردراهو  دهیچیپ
 نیراستا مشخص شد؛ ب نیدر هم (.1030، عباباف)

رتر بهای رتبه نیدر ب یریادگی یفراشناخت یهابردراه
تفاوت ها دانشگاه یداوطلبان امتحانات ورود گریدو 

 (.1092، زارع و همکاران) وجود داشت یمعنادار
 زین یو صفر یاسکندرهای یبررس جیضمن آنکه نتا

 جویاندانشاز تر بیش یقو جویان، دانشنشان داد
 بسط و، نیتکرار و تمر یشناخت یهابردراهاز  فیضع

ریزی برنامه یشناختفرا یهابردراهو از دهی سازمان
و  یاسکندر) کنندمی و نظارت شده استفاده تیریمد

 یو مرزوق یصفرهای یبررس جینتا (.1032، یصفر
 از لحاظ رانیفراگ یآگاه زانیم نیداد ب نشان(، 1091)

 یآموزش و پرورش تفاوت معنادار هیو ناح تیجنس
 جویاندانشفراشناخت  یاما آگاه، وجود داشت

 گریدکیبا  یتفاوت معنادار یلیتحص مختلفهای مقطع
ز ا یاریباور است که بس نیبر ا(، 1999) نداشتند. ردر

 طیبا مح ملتعا جهیما در نت یفراشناختهای مهارت
، یو مرزوق یبه نقل از صفر 1999، ردر) کندمی رشد

 و گانز( 1999) رنسیب(، 1990) یهنس (.1091
ارتباط  یبه بررسای جداگانههای یابیدر ارز( 1993)
سن و تجربه با کسب مهارت فراشناخت پرداختند  نیب

با گذشت زمان و  رانیفراگ، دندیرس جهینت نیو به ا
های از مهارت یمبتد رانیگکسب تجربه نسبت به فرا

(، 1039) یبرخوردار بودند. متحد یفراشناخت بهتر
بر رشد دانش و مهارت  طیمح تأثیر نیبه ارتباط ب

، دیرس جهینت نیپرداخت و به ا یفراشناخت
ت نسب یباالتر یفراشناخت یآگاه یشهر جویاندانش

 یسبرر جهینتچنین هم دارند. ییروستا جویاندانشبه 
و دقت  میتنظ یدختر دارا جویاندانشاو نشان داد 

ها که پژوهش گونههمانهستند.  یباالتر یفراشناخت
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ر آن بی هافراشناخت و تسلط بر مؤلفه، دهدمی نشان
 یاز سو، اردد یمثبت تأثیر یلیتحص شرفتیو پ تیموفق

 یآموزش عال نهیمختلف که در زم یدر کشورها گرید
داده و با  یادیز تیبه فراشناخت اهماند موفق بوده

و ها مدل، یتوجه به ضرورت آن در آموزش عال
ز ااند، کرده یکاربرد آن طراح نهیدر زم زین ییالگوها

و مدل ( 1930) مدل برونز(، 1909) جمله: مدل فالول
مهم نه تنها در  نیاما ا (.2332) و همکاران اسیتوب

 مورد آموزش قرار رانیا یکشاورز یمراکز آموزش عال
های و روش هینظر نیبا ا جویاندانشو  ردیگنمی

پژوهش  یحت، آشنا هستندآن نا هیبر پا یریادگی
 یکشاورز یفراشناخت در آموزش عال نهیدر زم یجامع

م مفهو، توان گفت در کشور مامی انجام نگرفته است.
در مراکز  یریادگی-سیتدر ندیفراشناخت در فرآ

 و شدباای میمفهوم ناشناخته یکشاورز یآموزش عال
های مراکز برابر روش نیدر ا یریادگی -سیتدر ندیفرآ

 یب ای یکه نشان از کم توجه ردیگمی متداول انجام
 یبه موضوع فراشناخت در آموزش عال یتوجه

 از یسبب انبوه یکم توجه نیدارد. ا رانیا یکشاورز
و دانش  جویاندانش یمسائل و مشکالت برا

 ای یزگیانگ یمانند ب، شده است یآموختگان کشاورز
 یبرا ینداشتن اعتماد به نفس کاف، زهیبودن انگ نییپا
در  ینیرکارآف جادیکسب و کار و ا اندازیراهو  جادیا

، یکمبود تخصص در امور کشاورز، یبخش کشاورز
 تیبه علت نداشتن مهارت و در نها یسرخوردگ

 یکاریمسائل و مشکالت سبب ب نیای مجموع همه
و  یاریورمز) شده است یکشاورز جویاندانشباالی 

 (.1033، همکاران
مثبت فراشناخت در حل مسائل  تأثیربا توجه به  اما

 یکشاورز ینظام آموزش عال جویاندانشو مشکالت 
، نهیزم نیدر ا ینبود پژوهش جامع گرید یو از سو

موجود  تیوضع یبار مسئله بررس نینخست یبرا
 نیدر ا یکشاورز ینظام آموزش عال جویاندانش

 ردمختلف آن موهای شود و جنبهمی مطرح قیتحق
ا بتر روشن ی. به عبارتردیگمی قرار یکنکاش علم

 یکه نظام آموزش عال یبه مسائل و مشکالتتوجه 
مراکز  نیو دانش آموختگان ا جویاندانشو  یکشاورز

ن و نداشت یزگیانگ یهستند از جمله ب ریبا آن درگ

نبود اعتماد به ، خود شیعالقه نسبت به رشته و گرا
و  یو نوآور تیخالق ننداشت، ینیکارآفر ینفس برا

 یهاشهیریکی از توان می، نداشتن مهارت و تخصص
نادرست و  یریادگیمشکالت را در روش  نیا یاصل
با  رگید یکرد. از سو انیصرف بر حفظ کردن ب دیتأک

 یریادگیتواند می فراشناخت هیکه نظر نیتوجه به ا
پژوهش  نیدر ا، سازد نهینهاد رانیدرست را در فراگ

 تیکه وضع میپرسش هست نیا به گوییپاسخ یدر پ
از  یکشاورز ینظام آموزش عال یانجودانشموجود 

 یآگاه یعنیسه گانه فراشناخت های لحاظ مؤلفه
فراشناخت و  یهابردراهتسلط بر ، فراشناخت

مرتبط با فراشناخت که ضرورت  یرفتارهای مهارت
قرار دارد؟  یچگونه و در چه سطح، است یریادگیمهم 

، هدانشگا، معدل، یلیمختلف تحصهای مقطع نیب ایآ
سه گانه فراشناخت تفاوت های و مؤلفه تیجنس

ا هپرسش نیا یپاسخ برا افتنیوجود دارد؟  یمعنادار
در ارتباط با  یدیجدهای نشیپژوهش ب نیا جیو نتا

بر ها آن و نقش یفراشناخت یهابردراهپذیری آموزش
کند و از لحاظ تر میرا روشن یلیعملکرد تحص

ش و دان رانیفراگ، انیمرب گشایراهتواند می یکاربرد
موجود فراشناخت  تیپژوهان باشد تا با شناخت وضع

ه ب تأثیرو ها یبا توجه به سودمند جویاندانش نیدر ب
اهتمام ، یلیتحص شرفتیآن بر پی دهیاثبات رس

 هینظر نیا یو اجراسازی نهینهاد یدر راستا تریبیش
داشته باشند و با بنا  یورزکشا یدر نظام آموزش عال

به بهبود ، اصول فراشناخت هینهادن آموزش خود بر پا
 یدر نظام آموزش عال یریادگی -سیتدر ندیفرآ

مسائل و مشکالت آن  یو برطرف کردن برخ یکشاورز
  .کمک نمایند

 شناسیروش
و به روش  یفیاز نوع توص، یپژوهش کاربرد نیا

را  قیتحق یآماری انجام گرفت. جامعه شیمایپ
 دیشه یکشاورز یمراکز آموزش عال جویاندانش

 یعیو منابع طب یچمران و دانشگاه علوم کشاورز
گیری روش نمونه (.N=0033) دادند لیخوزستان تشک
 اهیگ) یگروه آموزش، دانشگاه هیبر پاای به صورت طبقه

و  جیترو، زراعت و اصالح نباتات، یعلوم دام، یپزشک
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، یاقتصاد کشاورز، ونیسزایمکان، ییتوسعه روستا
 و ییغذا عیصنا، یباغبان، یخاکشناس، آب یمهندس

به صورت انتساب ، یلیو مقطع تحص( سبز یفضا
و  یمتناسب بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجس

و نمونه  معهتن برآورد شد. شمار جا 033مورگان 
 و یگروه آموزش، دانشگاه هیانتخاب شده بر پا یآمار

  شده است. هیارا، 1 در جدول یلیمقطع تحص
از  یسه قسمتای نامهپرسشابزار پژوهش 

 یآگاه نامه، پرسشفراشناخت شاملهای مؤلفه
 یهابردراهاستاندارد تسلط بر  نامه، پرسشفراشناخت

مرتبط با  یرفتارهای فراشناخت و بخش سوم مهارت
بخش به صورت  نیاهای فراشناخت بود که پرسش

 کی یفراشناخت یآگاه نامهپرسشمحقق ساخته بود. 
باشد که توسط شراو و می استاندارد نامهپرسش

دو  یدارا نامهپرسش نیشده است. ا یطراح سونیدن
 فراشناخت است میو تنظ یمالک دانش فراشناخت ریز

مشتمل بر سه بخش دانش  یکه دانش فراشناخت
 فراشناخت میاست و تنظ یتیو موقعای هیرو، یانیب

، اطالعات تیریمد، ریزیبرنامههای شامل بخش
 یریادگی ندیفرآ یابیو ارززدایی بیع، ادراک یارسو

 گرنشان ای هیگو 11شامل  نامهپرسش نیاست. ا
در  کیهر بخش به تفک یهاگرنشانباشد که تعداد می

(، 1991) سونیشده است. شراو ودن هیارا، 2جدول 
 اسیمق نیا ییایوپا ییروا یبه بررس یدرپژوهش

 دیمؤ یکتشافبه روش ا یعامل لیتحل جیپرداختند. نتا
 در(، شناخت میدانش شناخت وتنظ) عامل وجود دو

 گرانپژوهش نیاچنین هم بود. شده ادی نامهپرسش
 نیرا ب یفراشناخت یآگاه اسیمق یدرون یهمسان

قابل  ییروا گرنشانکه  گزارش کردند 90/3تا 33/3
به روش  ییایباشد. شواهد مربوط به پامی قبول آن

کل  یبرا بیضر نیاکرونباخ محاسبه شد. مقدار  یآلفا
هردو بعد دانش شناخت و  یو برا90/3برابر با  اسیمق

و  ییگزارش شد. روا 33/3شناخت برابر با  میتنظ
فراشناخت توسط  یآگاه نامهپرسش ییایپا

مله است از ج دهیرس دییبه تأ زین یگریان دنظرصاحب
 ژهیو نامهپرسش نیدوم (.1039) دالورپور

 یهابردراه رتسلط ب نامهپرسش، جویاندانش

مالک  ریباشد که شامل سه زمی یفراشناخت
و  هیگو 21 دقت و نظارت با، هیگو 19با ریزی برنامه
 یهابردراهاست. در ارتباط با  هیگو 3با  دهینظم

وجود  یاستاندارد متفاوتی هانامهپرسشفراشناخت 
 یفراشناخت د یهابردراه نامهپرسشدارد از جمله 

 یموسو(، 2332) آندرسون(، 1993) چینتریگروت و پ
فراشناخت را به  یهابردراهکه هر کدام (، 1009) نژاد

 دهینظمدقت و نظارت و ، ریزیبرنامهی سه دسته
و  یواف لیپژوهش به دل نیدر ا کردند.بندی میتقس

و  چینتریپ نامهپرسشمربوط به های هیکامل بودن گو
 گریدهای هیگروت و در بر داشتن گو ید

استفاده  نامهپرسش نیاستاندارد از اهای نامهپرسش
اخت فراشن یهابردراهتسلط بر  نامهپرسش ییایشد. پا

و  چینتریپ) کرونباخ یآلفا، به طرق مختلف از جمله
نژاد:  یموسو، 01/3را نامهپرسش ییایگروت پا ید

، 3/ 01را ریزی بخش برنامه ییایو آندرسون پا 31/3
 دهینظمو بخش  3/ 01بخش دقت و نظارت را 

 توسط یدییتأ یعامل لیو تحل( گزارش نمود 03/3را
 به نقل) قرار گرفت دییمورد تأ(، 1999) یو عابد لیاون

 نیآخر (.1092، و رنجبر کهن عتیاز صمصام شر
محقق ساخته  نامهپرسش زین جویانانشد نامهپرسش
باشد که می مرتبط با فراشناخت یرفتارهای مهارت

روش  هیخبرگان بر پا ربا توجه به نظ آنهای هیگو
 میتنظ هیگو 11در قالب  ینظر یو مرور مبان یدلف

 ییو محتوا یشکل ییاز روا نانیشد. به منظور اطم
ان نظرصاحبتن از  12، محقق ساختههای نامهپرسش
، یتیعلوم تربهای رشته یعلم أتیه یو اعضا

های دانشگاه یو آموزش کشاورز جیو ترو شناسیروان
و منابع  یدانشگاه علوم کشاورز، ازچمران اهو دیشه
 یعیو منابع طب یکشاورز سیخوزستان و پرد یعیطب

و ها پرسش قیدقی پس از مطالعه یدانشگاه راز
خود را اعالم  یاصالح ینظرها نامهپرسشهای هیگو

افراد و  نیبا ا یحضوری کردند که پس از مصاحبه
، مطرح شدههای دگاهیدر مورد د یبحث و بررس

ی نامهپرسش، انیالزم انجام شد که در پاهای اصالح
گروه پژوهش قرار گرفت  دییمورد تأ هیگو 09با  یینها

(. 2 جدول) آماده شد یآماری در جامعه عیتوز یو برا
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 پژوهش یکم یرهایمتغ یفیتوصهای شاخص -1جدول 

 نمونه جامعه گروه آموزشی نمونه جامعه ردیف
مقطع 

 تحصیلی
 نمونه جامعه

 122 1110 اهوازچمران  دانشگاه شهید-1

 12 119 علوم باغبانی
 0 90 کارشناسی
 1 10 ارشدکارشناسی

 1 9 دکتری

 11 139 علوم و مهندسی خاک
 3 139 کارشناسی
 1 92 ارشدکارشناسی

 2 13 دکتری

 19 201 زراعت و اصالح نباتات
 12 110 کارشناسی
 1 19 ارشدکارشناسی

 2 29 دکتری

 19 233 گیاه پزشکی
 9 139 کارشناسی
 1 91 ارشدکارشناسی

 2 03 دکتری

کشاورزی و های ماشین
 مکانیزاسیون

201 21 
 11 193 کارشناسی
 1 13 ارشدکارشناسی

 2 29 دکتری

 09 130 مهندسی آب
 10 210 کارشناسی
 11 133 ارشدکارشناسی

 3 93 دکتری

 منابعکشاورزی و علوم دانشگاه 
 خوزستانطبیعی 

2233 103 

 23 209 علوم دام
 12 112 کارشناسی
 9 02 ارشدکارشناسی

 2 21 دکتری

 10 119 علوم و صنایع غذایی
 9 112 کارشناسی
 1 10 ارشدکارشناسی

 - - دکتری

 11 100 علوم و مهندسی خاک
 13 121 کارشناسی
 0 11 ارشدکارشناسی

 1 12 دکتری

 11 100 گیاه پزشکی
 13 121 کارشناسی
 1 19 ارشدکارشناسی

 - - دکتری

 10 193 علوم باغبانی
 9 110 کارشناسی
 1 10 ارشدکارشناسی

 - - دکتری

 09 119 زراعت و اصالح نباتات
 21 013 کارشناسی
 9 113 ارشدکارشناسی

 2 23 دکتری

 10 210 فضای سبز
 11 101 کارشناسی
 0 09 ارشدکارشناسی

 - - دکتری

   

کشاورزی و های ماشین
 مکانیزاسیون

231 19 
 11 100 کارشناسی
 1 12 ارشدکارشناسی

 1 19 دکتری

 19 199 ترویج و آموزش کشاورزی
 9 111 کارشناسی
 1 11 ارشدکارشناسی

 0 00 دکتری

 10 111 مهندسی آب
 11 100 کارشناسی
 2 13 ارشدکارشناسی

 - - دکتری

 9 01 اقتصاد کشاورزی
 9 01 کارشناسی
 - - ارشدکارشناسی

 - - دکتری
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 نظام آموزش عالیهای های مرتبط با مؤلفهگرنشانو تعداد ها زیرمالک، هامالک -2جدول 
 گرنشانتعداد  هازیرمالک مالک

 تسلط بر آگاهی فراشناختی

 دانش فراشناخت
 3 دانش بیانی
 1 ایدانش رویه

 1 دانش موقعیتی

 تنظیم فراشناخت

 9 های مدیریت اطالعاتبردراه
 9 وارسی ادراک

 1 زداییعیبهای بردراه
 1 یادگیری ارزیابی فرآیند

 های فراشناختیبردراهتسلط بر 
 19 - ریزیبرنامه
 21 - و نظارت دقت
 3 - دهییا سازمان دهینظم

 09 - - رفتاری مرتبط با فراشناختهای مهارت

 
محقق ساخته با استفاده از  یهانامهپرسش ییایپا

 محاسبه شد Rافزار نرم قیو از طر یبیترت یآزمون آلفا
(90/3=θ.) نامهپرسشنسخه از  03، منظور نیا یبرا 

که جزء نمونه  قیتحق یاز جامعه آمار یتوسط بخش
نشان  90/3 یتتا زانیشد که م لیتکم، قرار نگرفتند

سنجش  یبخش برا نیا یهاهیگو اسبمن ییایاز پا
 نیمرتبط با فراشناخت در ب یرفتار یهامهارت
 فیاست که ط یادآوریرا داشت. الزم به  جویاندانش

 فیط هیبخش بر پا نیا یهانامهپرسش یهاپرسش
 یرا. بباشدیو از کامالً مخالف تا کامالً موافق م کرتیل

 ملشا یفیاطالعات از آمار توص لیو تحل هیتجز
 بیو ضر اریانحراف مع، یدرصد تجمع، درصد، یفراوان

 .دیاستفاده گرد هیسو کی انسیوار لیو تحل راتییتغ

 هایافته
 0/13) تن 109گو، پاسخ جویدانش 033از 
 یعیو منابع طب یدر دانشگاه کشاورز(، درصد

 دیدانشگاه شه در(، درصد 0/11) تن 121خوزستان و 
تن 132بودند و در مجموع  لیچمران مشغول تحص

به پرسش  گریتن مرد بودند و پنج تن د 110زن و 
 111 گوپاسختن  033مربوط به جنس پاسخ ندادند. از 

 19تا  11 نیب ینمره درس نیانگیم(، درصد 00) تن
 یکشاورزعلوم تن از آنان در دانشگاه  99داشتند که 
تن آنان در دانشگاه  11و  خوزستان یعیو منابع طب

 دیبودند. در دانشگاه شه لیچمران مشغول تحص دیشه
 ینمره درس نیانگیم گویانپاسخدرصد از  9/3چمران 

و منابع  یرزکشاوعلوم و در دانشگاه  11از تر کم

 ینمره درس نیانگیم، درصد 0/1خوزستان  یعیطب
 داشتند.  11از تر کم

 یکل تیوضع دیآمی بر، 0که از جدول  گونههمان
 ینظام آموزش عال جویاندانش نیفراشناخت در ب

 یآگاه یعنی یاصلهای از لحاظ مؤلفه یکشاورز
 یهابردراهو تسلط بر  یرفتارهای مهارت، فراشناخت

 ؛-919/1) باشدمی نییفراشناخت از حد متوسط به پا
 یآگاههای از لحاظ مالک (.-930/1 ؛-992/1

و ( -99/1) دانش فراشناخت تیوضع زیفراشناخت ن
است.  نییاز متوسط به پا(، -99/1) فراشناخت میتنظ

سه مالک  زیها نبردراهتسلط بر های از لحاظ مالک
 تیدر وضع دهینظمدقت و نظارت و ، ریزیبرنامه

 نییهستند و هر سه مالک از متوسط به پا ینامناسب
به عنوان (، -903/1) یانیدانش بهای قرار دارند. مالک

دانش  033 نیدر ب زین یمالک دانش فراشناخت ریز
است. اما دانش تر نییاز حد متوسط پا گوپاسخ یجو
به عنوان (، 121/3) یتیو دانش موقع( 203/3) ایهیرو
متوسط  تیاز وضع یدانش فراشناختهای مالک ریز

 میتنظهای مالک ریز تیباشند. در نهامی باالتر
 یوارس(، -930/1) اطالعات تیریشامل مد اختفراشن
(، -939/1) یابیو ارز( 009/3) زداییبیع(، 3) ادراک

 ریز نیمرتبط با اهای نیانگیمی سهیقرار دارند که مقا
موارد مطرح شده  گرید دهد مانندمی نشانها مالک
در زدایی بیادراک و ع یاز لحاظ وارس جویاندانش
به نسبت مناسب و در حد متوسط و باالتر از  تیوضع

توان گفت می یحد متوسط قرار دارند به طور کل
نظام  جویاندانش نیموجود فراشناخت در ب تیوضع

 .دباشمی نییمتوسط به پاازحد یکشاورز یآموزش عال
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 استان خوزستان یکشاورز جویاندانش نیهای فراشناخت در بمؤلفه اریو انحراف مع نیانگیم -9جدول 

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
 میانگین مالک

انحراف 
 معیار

 میانگین زیرمالک
انحراف 

 معیار

 101/3 919/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

990/2 911/3 

 320/1 903/2 دانش بیانی

 100/1 203/0 ایدانش رویه 

 112/1 121/0 دانش موقعیتی

تنظیم 
 فراشناخت

992/2 913/3 

مدیریت 
 اطالعات

930/2 313/3 

 300/1 333/0 واررسی ادراک

 211/1 009/0 زداییعیب

 129/1 939/2 ارزیابی

 - - - - - - 999/3 992/2 های رفتاریمهارت

بردهای تسلط بر راه
 فراشناخت

930/2 921/3 

 - - - 399/3 039/2 ریزیبرنامه

 - - - 002/3 919/2 دقت و نظارت

 - - - 391/3 031/2 دهینظم

 ( =کامالً موافق1=موافق. 1. ستمی=مطمئن ن0=مخالف. 2کامالً مخالف.  =1) 

 
ها مالک ریو زها مالک، هامؤلفهی همه نیدر کل در ب

 یاز همگزدایی بیمالک ع ریدر ز جویاندانشتسلط 
 تیلحاظ در وضع نیاز ا جویاندانشباشد و می ترباال
از موارد مطرح  کیهر  یبودند. در ادامه به بررس یخوب

عدل و م تیجنس، مقطع، گروه، شده به نسبت دانشگاه
 شود.می پرداخته

 جویاندانشموجود فراشناخت  تیوضع -
 استان خوزستان بر حسب دانشگاه یکشاورز
های مالک ریو زها مالک، هامؤلفهی سهیمقا

چمران و دانشگاه علوم  دیفراشناخت در دو دانشگاه شه
ارائه ، 1 خوزستان در جدول یعیو منابع طب یکشاورز

که از دهد می نشانها نیانگیمی سهیشده است. مقا
ها و بردراهتسلط بر ، فراشناخت یلحاظ آگاه

دو  فراشناخت میدانش و تنظ، یرفتارهای مهارت
قرار دارند. از لحاظ  یمشابه طیدر شرا یتا حد دانشگاه
 دیدانشگاه شه جویاندانشای هیرو، یانیدانش ب

های دارند. از لحاظ بخش یبهتر طیچمران اهواز شرا
 تیریکه شامل مد زیفراشناخت ن میمختلف تنظ

دانشگاه علوم زدایی بیع، ادراک یوارس، اطالعات
 یکاند تیخوزستان در وضع یعیطبو منابع  یکشاورز

 که جز زین یابیمؤلفه ارز ریبهتر قرار دارد. از لحاظ ز
 جویاندانشفراشناخت است  میتنظهای مؤلفه

خوزستان  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز
در  یدارد. به طور کل یبهتر گاهیباالتر و جا نیانگیم

 رمختلف فراشناخت دهای دو دانشگاه تسلط بر بخش
 حد متوسط به سمت خوب قرار دارد.

 جویاندانشموجود فراشناخت  تیوضع -
 تیاستان خوزستان بر حسب جنس یکشاورز

مختلف فراشناخت در های تسلط بر مؤلفه زانیم
 نشان، 1 دختر و پسر در جدول گویانپاسخ انیم

مختلف فراشناخت های بخشی دهد که در همهمی
 نیپسران نسبت به دختران باالتر است و در ا نیانگیم

 مختلفهای تسلط آنان بر بخش زانیپسران م نهیزم
باالتر  اختفراشن یهابردراهو  یمهارت رفتار، یآگاه
 زانیاست که م یتیمؤلفه دانش موقع ریتنها در ز است

 نینگایو متر بیش یدختران اندک گویانپاسختسلط 
ها بخش گریمانند د زین تفاوت نیدارد. اما ا یباالتر

 گویانپاسخ زین یباشد. به طور کلنمی محسوس یلیخ
 یوارس، یتیدانش موقع، ایهیدختر از لحاظ دانش رو

 نزایو م یبهتر گاهیدر جا یابیو ارززدایی بیع، ادراک
 یدبعهای نسبت به بخشها مؤلفه ریز نیتسلط بر ا

پسر تسلط بر  گویانپاسخاست. اما در تر مناسب
 یابیو ارز یتیدانش موقع، ایهیدانش روهای بخش
 .باشدمی باالتر
 جویاندانشموجود فراشناخت  تیوضع -

 یاستان خوزستان بر حسب گروه آموزش یکشاورز
های گروه نیموجود فراشناخت در ب تیوضع

 ارائه شده است.، 9 مختلف در جدول یآموزش
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 فراشناخت بر حسب دانشگاه یهامولفه اریو انحراف مع نیانگیم -7جدول 

 میانگین مؤلفه متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین مالک

انحراف 
 معیار

 میانگین زیرمالک
انحراف 

 معیار

علوم دانشگاه 
 منابعکشاورزی و 

 طبیعی خوزستان

آگاهی 
 فراشناخت

999/2 113/3 

دانش 
 فراشناخت

911/2 931/3 

 993/3 912/2 دانش بیانی

 دانش رویه
 ای

292/0 119/1 

دانش 
 موقعیتی

122/0 101/1 

تنظیم 
 فراشناخت

900/2 133/3 

مدیریت 
 اطالعات

310/2 329/3 

واررسی 
 ادراک

991/2 399/1 

 102/1 010/0 زداییعیب

 121/1 323/0 ارزیابی

های مهارت
 رفتاری

999/2 901/3 - - - - - - 

تسلط بر 
های بردراه

 فراشناخت
939/2 913/3 

 - - - 301/3 001/2 ریزیبرنامه

کنترل و 
 نظارت

939/2 039/3 - - - 

 - - - 393/3 911/2 دهینظم

دانشگاه شهید چمران 
 اهواز

آگاهی 
 فراشناخت

912/2 911/3 
دانش 

 فراشناخت
901/2 031/3 

 392/1 399/2 دانش بیانی

دانش 
 ایرویه

110/0 112/1 

دانش 
 موقعیتی

119/0 101/1 

   
تنظیم 

 فراشناخت
919/2 910/3 

مدیریت 
 اطالعات

999/2 933/3 

واررسی 
 ادراک

321/0 311/1 

 203/1 099/0 زداییعیب

 100/1 900/2 ارزیابی

های مهارت
 رفتاری

912/2 001/3 - - - - - - 

تسلط بر 
بردهای راه

 فراشناخت
933/2 911/3 

 - - - 319/3 900/2 ریزیبرنامه

دقت و 
 نظارت

930/2 010/3 - - - 

 - - - 319/3 090/2 دهینظم

 
ست آن ا یایگو زین نهیزم نیدر اها نیانگیمی سهیمقا

ام نظ های مختلفبین گروه فراشناخت در تیکه وضع
در حد متوسط به باال قرار دارد  یکشاورز یآموزش عال

 نهیزم نیدر اها نیانگیمی سهیتفاوت در مقا یو اندک
مرتبط با  یرفتارهای وجود دارد. اما از لحاظ مهارت

 یعلوم دام یوزشفراشناخت و تسلط بر آن در گروه آم
ت و استر بیش تسلط زانیم گریدهای نسبت به گروه

 یرفتارهای از لحاظ مهارت یگروه آموزش نیا
 یقرار دارند و تسلط بهتر یخوب تیفراشناخت در وضع

، 199/3 :نیانگیم) دارند گریدهای نسبت به گروه
 نیفراشناخت در ب یآگاه (.939/3: اریانحراف مع

 نییدر حد متوسط به پا یآموزشهای گروهی همه
های گروه نیب یلحاظ تفاوت چندان نیاست و از ا

 خورد. نمی به چشم یآموزش
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 تیهای فراشناخت بر حسب جنسمؤلفه اریو انحراف مع نیانگیم -7جدول 

 میانگین مؤلفه متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین مالک

انحراف 
 معیار

 میانگین زیرمالک
انحراف 

 معیار

 زن

 121/3 902/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

999/2 193/3 

 933/3 919/2 دانش بیانی

 111/1 000/0 ایدانش رویه

 100/1 303/0 دانش موقعیتی

تنظیم 
 فراشناخت

903/2 193/3 

مدیریت 
 اطالعات

399/2 339/3 

 301/1 323/0 واررسی ادراک

 133/1 299/0 زداییعیب

 110/1 311/0 ارزیابی

 - - - - - - 930/3 010/2 های رفتاریمهارت

بردهای تسلط بر راه
 فراشناخت

019/2 109/3 

 - - - 320/3 011/2 ریزیبرنامه

کنترل و 
 نظارت

010/2 331/3 - - - 

 - - - 030/3 902/2 دهینظم

 مرد

 912/3 913/2 آگاهی فراشناخت
دانش 

 فراشناخت
991/2 010/3 

 390/1 929/2 دانش بیانی

 391/1 331/0 ایدانش رویه

 131/3 223/0 دانش موقعیتی

   
تنظیم 

 فراشناخت
910/2 931/3 

مدیریت 
 اطالعات

921/2 913/3 

 333/1 991/2 واررسی ادراک

 210/1 113/0 زداییعیب

 112/1 300/2 ارزیابی

 - - - - - - 913/3 110/2 های رفتاریمهارت

بردهای تسلط بر راه
 فراشناخت

919/2 933/3 

 - - - 909/3 913/2 ریزیبرنامه

کنترل و 
 نظارت

103/2 993/3 - - - 

 - - - 903/3 001/2 دهینظم

 
وم گروه عل زیفراشناخت ن یهابردراهاز لحاظ تسلط بر 

 تریمناسب تیدر وضع گریدهای دام نسبت به گروه
 است تریبیش نیانگیم یلحاظ دارا نیقرار دارد و از ا

فراشناخت و تسلط  مینظدانش و ت (.901/3؛319/3)
ا ب یمختلف تفاوت چندانهای گروه نیدر ب زیبر آن ن

ن نوسا یبا اندک نییهم ندارند و در حد متوسط به پا
توان گفت گروه علوم دام از لحاظ می در کل قرار دارد.

، ایهیرو، یانیمختلف مانند دانش بهای بخش
 بر تسلط، یمهارت رفتار، زداییعیب، یوارس، یتیموقع

 تیدر وضعآن های مؤلفه ریفراشناخت و ز یهابردراه
 انجویدانشقرار دارند.  یباالتر نیانگیو متر مناسب

گروه ، ریزیبرنامهاز لحاظ  ییغذا عیگروه صنا
، ایهیدانش روهای مالک ریاز نظر ز یخاکشناس

 اهیگروه گ جویاندانش، زداییعیبادراک و  یوارس
 جویاندانش، زداییعیبمالک  ریاز نظر ز یپزشک

و  یتیدانش موقع، یانیانش باز لحاظ د یبخش باغبان
زراعت از لحاظ دانش  جویاندانشو زدایی بیع

 یوارس، اطالعات تیریمد، یتیدانش موقع، ایهیرو
 یمناسب تیو موقع طیشرا یدارازدایی بیادراک و ع
 یضاف جویاندانشبرخوردارند. ها بخش گرینسبت به د

و ، ادراک یوارس، ایهیاز لحاظ دانش رو سبز
 قرار دارند.تری مناسب طیدر شرازدایی بیع
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 یفراشناخت بر حسب گروه آموزشهای مؤلفه اریو انحراف مع نیانگیم -7جدول 

 میانگین مؤلفه متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین مالک

انحراف 
 معیار

 میانگین زیرمالک
انحراف 

 معیار

 علوم دامی

 901/3 313/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

309/2 100/3 

 919/3 002/0 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
191/0 210/1 

دانش 
 موقعیتی

111/0 132/1 

تنظیم 
 فراشناخت

929/2 921/3 

مدیریت 
 اطالعات

909/2 009/3 

وارسی 
 ادراک

201/0 309/1 

 219/1 230/0 زداییعیب
 321/1 103/0 ارزیابی

 - - - - - - 939/3 199/0 رفتاریهای مهارت

 هایبردراهتسلط بر 
 فراشناخت

319/0 901/3 

 - - - 931/3 390/0 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

309/0 029/3 - - - 

 - - - 310/3 339/0 دهینظم

 صنایع غذایی

 111/3 011/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

330/2 130/3 

 111/3 033/2 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
901/0 212/1 

دانش 
 موقعیتی

319/2 302/3 

تنظیم 
 فراشناخت

000/2 919/3 

مدیریت 
 اطالعات

310/2 011/3 

واررسی 
 ادراک

992/2 029/3 

 932/3 901/2 زداییعیب
 111/1 301/2 ارزیابی

 - - - - - - 9331/3 091/2 رفتاریهای مهارت

 هایبردراهتسلط بر 
 فراشناخت

091/2 920/3 

 - - - 391/3 110/0 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

919/2 033/3 - - - 

 - - - 032/3 190/2 دهینظم

 خاکشناسی

 131/3 111/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

091/2 021/3 

 119/1 100/2 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
332/0 110/1 

دانش 
 موقعیتی

313/2 193/1 

تنظیم 
 فراشناخت

100/2 919/3 

مدیریت 
 اطالعات

911/2 319/3 

واررسی 
 ادراک

320/0 211/1 

 019/1 111/0 زداییعیب
 121/1 329/2 ارزیابی

 - - - - - - 001/3 111/2 رفتاریهای مهارت

 992/3 131/2 هابردراهتسلط بر 

 - - 992/3 020/2 ریزیبرنامه
 
- 

دقت و 
 نظارت

132/2 010/3 - - 
 
- 

 

 - - 010/3 121/2 دهینظم
 
- 
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 گیاه پزشکی

 113/3 110/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

139/2 919/3 

 331/3 991/2 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
333/2 112/1 

دانش 
 موقعیتی

923/2 339/1 

تنظیم 
 فراشناخت

113/2 103/3 

مدیریت 
 اطالعات

311/2 931/3 

واررسی 
 ادراک

302/2 233/1 

 201/1 133/0 زداییعیب
 310/1 030/2 ارزیابی

 - - - - - - 193/3 133/2 رفتاریهای مهارت

 913/3 111/2 هابردراهتسلط بر 

 - - - 932/3 129/2 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

003/2 191/3 - - - 

 - - - 931/3 909/2 دهینظم

 باغبانی

 129/3 901/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

932/2 193/3 

 331/3 310/0 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
199/0 229/1 

دانش 
 موقعیتی

292/0 100/1 

تنظیم 
 فراشناخت

991/2 103/3 

مدیریت 
 اطالعات

913/2 313/3 

وارسی 
 ادراک

993/2 013/3 

 229/1 003/0 زداییعیب
 331/3 331/2 ارزیابی

 - - - - - - 109/3 991/2 رفتاریهای مهارت

 هایبردراهتسلط بر 
 فراشناخت

011/2 111/3 

 - - - 000/3 939/2 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

930/2 090/3 - - - 

 - - - 939/3 903/2 دهینظم

 زراعت

 101/3 909/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

991/2 199/3 

 399/1 930/2 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
111/0 991/3 

دانش 
 موقعیتی

013/0 223/1 

 تنظیم
 فراشناخت

901/2 119/3 

مدیریت 
 اطالعات

129/0 931/3 

واررسی 
 ادراک

313/0 199/1 

 130/1 111/0 زداییعیب
 999/3 090/2 ارزیابی

 - - - - - - 100/3 019/2 رفتاریهای مهارت

 هایبردراهتسلط بر 
 فراشناخت

030/2 102/3 

 - - - 999/3 991/2 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

990/2 039/3 - - - 

 - - 030/3 029/2 دهینظم
 
- 

 

 001/3 910/2 آگاهی فراشناخت فضای سبز
دانش 

 فراشناخت
931/2 133/3 

 102/3 111/2 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
011/0 191/1 

دانش 
 موقعیتی

312/0 313/1 
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تنظیم 
 فراشناخت

001/2 092/3 

مدیریت 
 اطالعات

933/2 003/3 

واررسی 
 ادراک

231/0 201/1 

 119/1 310/0 زداییعیب
 133/1 911/2 ارزیابی

 - - - - - - 031/3 000/2 رفتاریهای مهارت

 290/3 919/2 هابردراهتسلط بر 

 - - - 031/3 130/2 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

131/2 112/3 - - - 

 - - - 911/3 300/2 دهینظم

ترویج و توسعه 
 روستایی

 110/3 099/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

013/2 111/3 

 901/3 913/2 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
001/0 211/1 

دانش 
 موقعیتی

092/0 200/1 

تنظیم 
 فراشناخت

300/2 119/3 

مدیریت 
 اطالعات

011/0 900/3 

واررسی 
 ادراک

209/0 039/3 

 113/1 193/0 زداییعیب
 303/1 133/0 ارزیابی

 - - - - - - 912/3 030/2 رفتاریهای مهارت

 111/3 991/2 هابردراهتسلط بر 

 - - - 191/3 911/2 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

091/2 003/3 - - - 

 - - - 321/3 901/2 دهینظم

 میانگین مؤلفه متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین مالک

انحراف 
 معیار

 میانگین زیرمالک
انحراف 

 معیار

 مکانیزاسیون

 911/3 903/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

033/2 012/3 

 223/1 211/0 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
190/0 301/1 

دانش 
 موقعیتی

312/0 203/1 

تنظیم 
 فراشناخت

999/2 900/3 

مدیریت 
 اطالعات

930/2 323/1 

واررسی 
 ادراک

991/2 111/1 

 030/1 039/0 زداییعیب
 219/1 011/0 ارزیابی

 - - - - - - 991/3 921/2 رفتاریهای مهارت

 هایبردراهتسلط بر 
 فراشناخت

009/2 991/3 

 - - - 319/1 903/2 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

310/2 319/3 - - - 

 - - 009/3 100/2 دهینظم
 
- 

 

 132/3 309/2 آگاهی فراشناخت مهندسی آب

دانش 
 فراشناخت

911/2 303/3 

 131/1 233/0 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
033/0 299/1 

دانش 
 موقعیتی

919/2 931/3 

تنظیم 
 فراشناخت

912/2 131/3 
مدیریت 
 اطالعات

910/2 193/3 
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واررسی 
 ادراک

110/0 119/1 

 190/1 001/0 زداییعیب
 231/1 130/0 ارزیابی

 - - - - - - 310/1 333/0 رفتاریهای مهارت

 113/3 900/2 هابردراهتسلط بر 

 - - - 111/3 923/2 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

031/2 090/3 - - - 

 - - - 010/3 903/2 دهینظم

اقتصاد 
 کشاورزی

 103/3 099/2 آگاهی فراشناخت

دانش 
 فراشناخت

331/2 019/3 

 001/3 332/2 دانش بیانی
 دانش رویه

 ای
219/0 319/1 

دانش 
 موقعیتی

013/0 119/1 

تنظیم 
 فراشناخت

099/2 119/3 

مدیریت 
 اطالعات

009/2 993/3 

واررسی 
 ادراک

931/2 309/1 

 331/1 111/0 زداییعیب
 101/1 391/0 ارزیابی

 - - - - - - 920/3 902/2 رفتاریهای مهارت

 033/3 392/2 هابردراهتسلط بر 

 - - - 313/1 901/2 ریزیبرنامه
دقت و 
 نظارت

930/2 031/3 - - - 

 - - - 120/1 992/2 دهینظم

 ( =کامالً موافق1=موافق. 1. ستمی=مطمئن ن0=مخالف. 2=کامالً مخالف. 1) 

 
ش دان، یانیاز لحاظ دانش ب ونیزاسیمکان جویاندانش
 جویان، دانشزداییای و عیبهیدانش رو، یتیموقع

 و یتیدانش موقع، ایهیآب از لحاظ دانش رو یمهندس
و  یانیب شاقتصاد از نظر دان جویاندانش، یابیارز
و توسعه  جیترو جویاندانش تیزدایی و در نهابیع

دانش ، ایهیهای دانش رومؤلفه ریاز لحاظ ز ییروستا
زدایی در بیو ع یوارس، اطالعات تیریمد، یتیموقع
 تریننییقرار داشتند. اما پا یخوب و باالتر طیشرا

مربوط به  زیهای فراشناخت نتسلط بر بخش زانیم
 ریاقتصاد و در ارتباط با ز یگروه آموزش جویاندانش

 نیاز لحاظ ا جویاندانشاست که  یانیبخش دانش ب
؛ انحراف -93/1 نیانگیم) قرار دارند یفیمالک ضع ریز

های فراشناخت در بخش ریسا نیانگیم (.311/3 اریمع
 .شده است هارائ، 9 در جدول یهای آموزشگروه

سه گانه های مؤلفه نیارتباط ب سهیمقا یبرا
 یهابردراهتسلط بر ، فراشناخت یآگاه) فراشناخت

ا ب(، مرتبط با فراشناخت یفراشناخت و مهارت رفتار
 MANOVAآزمون از ، یلیمختلف تحصهای مقطع

 در ادامه ارائه شود. بیبه ترت جیاستفاده شد که نتا

مختلف فراشناخت های مؤلفه نیتفاوت ب یبررس -
 یلیمقطع تحص بر حسب

مختلف های مقطع نیب این که یبررس یبرا
 فراشناخت تفاوتهای از لحاظ مؤلفه یلیتحص
 MANOVAاز آزمون  ریخ ایوجود دارد داری معنی

 سیرمات یفرض همگن شیپ یبررس یاستفاده شد. برا
 نیفراشناخت در بهای مؤلفه انسیکووار - انسیوار

بهره  Box's Mمختلف از آزمون  یلیتحصهای مقطع
 ای یشاخص ناهمگن Box's M یشد. معنادار تهگرف

 .دیآمی به شمار ینابرابر
-انسیوار سیماتر یآزمون شرط همگن نیا در
چرا که آزمون ، شده است تیرعا یبه خوب انسکواری

Box's M از آزمون  توانمی معنادار نشده است. لذا
MANOVA داری معنی نییتع یاستفاده کرد. برا

های بر مؤلفه یلیمختلف تحصهای مقطع تأثیر
 استفاده شد. Wilks' Lambdaفراشناخت از آزمون 

، Wilks' Lambdaآزمون  یبا توجه به معنادار که
از  یکیدست کم در  یلیمختلف تحصهای مقطع نیب

  ،هابردراه  بر  تسلط ، یآگاه)  فراشناخت  هایمؤلفه
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 های فراشناختهای مؤلفهنتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس -4جدول 

 داری سطح معنی F 1df 2df متغیرها

 . 131 119 0 211. 2 های فراشناختبردتسلط بر راه

 . 212 119 0 100. 1 مهارت رفتاری

 . 110 119 0 . 309 آگاهی فراشناخت

 پژوهشهای افتهیمنبع: 

 

 فراشناختهای هبر مؤلف یلیمقاطع تحص یاثرگذار رهیچند متغ انسیوار لیتحل جینتا -7جدول 

 متغیر وابسته منابع
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fآزمون 
 معنی
 داری

 مجذور اتا

مقاطع 
 تحصیلی

های بردتسلط بر راه
 فراشناخت

122.103 0 13.029 111 010 . 133 . 

 . 300 . 321 *1.092 103.113 0 091.013 مهارت رفتاری

 . 310 . 321 *2.922 1009.092 0 000. 1319 آگاهی فراشناخت

 خطا

های بردتسلط برراه
 فراشناخت

11002.190 119 93.239    

    02.003 119 11010.091 مهارت رفتاری

    113.193 119 01121.910 آگاهی فراشناخت

 پژوهشهای افتهیمنبع: 

 
 یتفاوت معنادار وجود دارد. برا(، یمهارت رفتار

های مؤلفههای انسیوار یفرض برابر شیپ یبررس
 آزموناز  زین یلیتحصهای فراشناخت در مقطع

LEVEN’S (.0 جدول) استفاده شد 
های مؤلفههای انسیوار، 0 جدول هیبر پا

با هم برابر بوده و با  یلیتحصهای فراشناخت در مقطع
به  جیندارند. با توجه به نتا یاختالف معنادار گریکدی

 ’Box’s M ،Wilksهای دست آمده از آزمون

Lambda  وLEVEN’S ،مربوط به های لیتحل
ه ک فتقرار گر یمورد بررسها یآزمودن نیب یاثرگذار

 آمده است.، 3به دست آمده در جدول  جینتا
مورد  یلیچهارمقطع تحص نیب، 3جدول  هیپا بر
 یو آگاه( F=092/1) یدر مؤلفه مهارت رفتار یبررس

(922/2=F ،)وجود دارد یتفاوت معنادار (331/3P<.) 
 نیفراشناخت ب یهابردراهاما در مؤلفه تسلط بر 

وجود ندارد. به  یمختلف تفاوت معنادارهای وهگر
ظر از ن یلیتحصهای مقطع نیتفاوت ب یمنظور بررس

از آزمون شفه استفاده شد.  یرفتارهای مؤلفه مهارت

را فراهم  یزوج ساتیآزمون امکان مقا نیچرا که ا
را دو به دو با هم  یلیمختلف تحصهای کرده و مقطع

 (.9 جدول) کند-یم سهیمقا
با مقطع  یمقطع کارشناس، 9جدول  هیبر پا

های مؤلفه مهارتاز لحاظ ارشد کارشناسی یلیتحص
در  یمرتبط با فراشناخت اختالف معنادار یرفتار

 یلیتحصهای مقطع ریسا نیاما ب دارد.31/3سطح 
 نیتفاوت ب هیوجود ندارد. برپا یاختالف معنادار

 یرفتارهای از لحاظ مهارت یلیتحصهای مقطع
شده  لیدو گروه همگن تشک، مرتبط با فراشناخت

 (.13جدول) است
 ینمره مهارت رفتار نیانگیم، 13جدول  هیپا بر

 یلیمقطع تحص جویاندانشمرتبط با فراشناخت 
 یدکتر یلیو مقطع تحص نیانگیمترین نییپا یکاردان
تفاوت  یبه منظور بررس اند.را داشته نیانگیم نیباالتر

 یاز نظر مؤلفه آگاه یلیتحصهای مقطع نیب
 (.11 لجدو) فراشناخت از آزمون شفه استفاده شد
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 اختمرتبط با فراشن یهای رفتاراز لحاظ مهارت یلیمقاطع مختلف تحص نیداری تفاوت بمعنی جینتا -3جدول 

 خطای استاندارد ( I-J) هامیانگین تفاوت ( J) مقطع ( I) مقطع متغیر وابسته
 سطح معنی

 داری

 های رفتاری مرتبط با فراشناختمهارت

 کاردانی

  .993 9.33912 1.1912 کارشناسی

  .990 9.19233 1.0999- ارشدکارشناسی

  .921 9.31330 -1.0310 دکتری

 کارشناسی

  .993 9.33912 -1.1912 کاردانی

  .331 .99991 *-2.1913 ارشدکارشناسی

  .091 0.00310 -1.9313 دکتری

 ارشدکارشناسی

  .990 9.19233 1.0999 کاردانی

  .331  .99991 *2.1913 کارشناسی

  .330 0.19130 -0.1191 دکتری

 دکتری

  .921 9.31330 1.0310 کاردانی

  .091 0.00310 1.9313 کارشناسی

  .330 0.19130 0.1191 ارشدکارشناسی

 پژوهش یهاافتهیمنبع: 

 
مرتبط با  یهای رفتاراز لحاظ مهارت یلیمقاطع مختلف تحص نیداری تفاوت بمعنی جینتا -18جدول 

 فراشناخت

 تعداد مقطع
 هازیرمجموعه

1 2 

  1.0003 131 کاردانی

  1.0113 2 کارشناسی

 1.1130 1.1130 19 ارشدکارشناسی

 1.2110  0 دکتری

 . 393 . 992  داریسطح معنی

 پژوهشهای افتهیمنبع: 

 
های از مقطع کی چیه نیب، 11جدول  هیبر پا

فراشناخت  یاز لحاظ مؤلفه آگاه یلیمختلف تحص
 یآگاه نیانگیم هیبر پا وجود ندارد. یتفاوت معنادار

 لیدو گروه تشک یلیتحصهای فراشناخت در مقطع
 (.12جدول ) شده است

 یکارشناس یلیمقطع تحص، 12 جدول هیپا بر
و  یلیتحصهای مقطع نیرا در ب نیانگیمترین نییپا

حاظ را از ل نیانگیم نیباالتر یدکتر یلیمقطع تحص
 اند.فراشناخت به خود اختصاص داده یمؤلفه آگاه

مختلف فراشناخت بر های مؤلفه نیتفاوت ب یبررس -
 معدل حسب

و  جویاندانشمعدل  نیارتباط ب یبه منظور بررس
 یآگاه یعنیسه گانه فراشناخت  یهامؤلفه

مرتبط با فراشناخت و  یرفتار یهامهارت، فراشناخت
 که نیفراشناخت با توجه به ا یتسلط بر راهبردها
شد از آزمون  دهیسنج یاطبقه اسیمعدل به صورت مق

 در زمونآ نیا جیاستفاده شد. نتا سیکروسکال وال
 یهابا معدل جویاندانش نیب، نشان داد، 10 جدول

فراشناخت اختالف  یآگاه یمتفاوت تنها در مؤلفه
 نیب وجود دارد و 31/3در سطح  یمعنادار
ز لحاظ تسلط بر مختلف ا یهابا معدل جویاندانش

 مشاهده نشد.  یارتباط یرفتار یهاراهبردها و مهارت
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 فراشناخت یاز لحاظ آگاه یلیمقاطع مختلف تحص نیتفاوت بداری معنی جینتا -11جدول 
 داریسطح معنی خطای استاندارد ( I-J) هامیانگین تفاوت ( J) مقطع ( I) مقطع متغیر وابسته

 آگاهی فراشناخت

 کاردانی

 . 910 11.23113 -3.1092 کارشناسی

 . 000 11.19991 -19.2091 ارشدکارشناسی

 . 191 10.19321 -20.9129 دکتری

 کارشناسی

 . 910 11.23113 3.1092 کاردانی

 . 211 0.03932 -0.9929 ارشدکارشناسی

 . 192 3.01391 -19.3990 دکتری

 ارشدکارشناسی

 . 000 11.19991 19.2091 کاردانی

 . 211 0.03932 0.9929 کارشناسی

 . 900 3.93010 -11.1300 دکتری

 دکتری

 . 191 10.19321 20.9129 کاردانی

 . 192 3.01391 19.3990 کارشناسی

 . 900 3.93010 11.1300 ارشدکارشناسی

 پژوهشهای افتهیمنبع: 

 
 آزمون شفه هیپا فراشناخت بر یآگاه ریمتغ یوزن نیانگیم سهیمقا -12جدول 

 تعداد مقطع
 هازیرمجموعه

1 2 

  90.1333 2 کارشناسی

  1.3933 131 کاردانی

 1.1001 1.1001 19 ارشدکارشناسی

 1.2111  0 دکتری

 . 331 . 131  داری سطح معنی

 پژوهشهای افتهیمنبع: 

 
 سه گانه فراشناخت با معدلهای مؤلفه نیارتباط ب، سیآزمون کروسکال وال جینتا -19جدول 

 sig مقدار آزمون df میانگین معدل مؤلفه

 آگاهی فراشناخت

 13/31 11از  ترکم

0 9.932* 302 . 
 03/121 19تا11بین 

 13/129 13تا19بین 

 01/129 13باالی 

 رفتاری مرتبط با فراشناختهای مهارت

 22/00 11از  ترکم
0 2.193 132 . 

 91/39 19تا11بین 

 13/91 13تا19بین 
   

 13/31 13باالی 

 های فراشناختبردراهتسلط بر 

 33/33 11از  ترکم

0 290 . 999 . 
 01/30 19تا11بین 

 99/32 13تا19بین 

 20/03 13باالی 

  درصد 91در سطح داری معنی *
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 یهایبر آگاه طمعدل و تسل نیدر مورد ارتباط ب
ر ه، دهدمی ها نشاننیانگیم سهیمقا زیفراشناخت ن
تسلط بر  زانیرود ممی باالتر جویاندانشچه معدل 

د کر دایپ شیدر آنان افزا زین یفراشناخت یهایآگاه
، 13 یکه معدل باال یانیجوکه دانش یاست به طور

 یاز آگاه جویاندانش گریداشتند نسبت به د
 برخوردار بودند. تریبیش سلطفراشناخت بهتر و ت

 گیرینتیجهبحث و 

فاده بر است شناسانروانمحققان و  دیبا توجه به تأک
و اثبات  یفراشناخت در نظام آموزش هیاز نظر
 اما در نظام، یریادگی-سیتدر ندیآن در فرآ یسودمند

به  ازیبا توجه به احساس ن یکشاورز یآموزش عال
مهم به  نیا، فراشناخت هینظرسازی نهیوجود و نهاد

و  سیتدر تنهاسپرده شده است و نه  یفراموش
 هیبر پا یکشاورز یام آموزش عالدر نظ یریادگی

، یمنصور) ردیگمی متداول و مرسوم صورتهای روش
محققان و  یبلکه از سو(، 1039، ؛ آقاداود1033
 هینظر نیدر ارتباط با ا یان پژوهش جامعنظرصاحب

ار ب نیاول یلذا برا، و ابعاد مختلف آن انجام نشده است
موجود نظام آموزش  تیوضع یررسپژوهش به ب نیدر ا
فراشناخت پرداخته های از لحاظ مؤلفه یکشاورز یعال

 یآگاههای نمره نیانگیم، نشان داد جیشد. نتا
نمره  نیانگیم(، -91/1) برابر با جویاندانشفراشناخت 

نمره تسلط بر  نیانگیو م( -99/1) یمهارت رفتار
 ردعملک کیبود که در (، -93/1) فراشناخت یهابردراه
رار ق نییهر سه مؤلفه در سطح متوسط به پا یفیک

دانش  یعنیفراشناخت  یآگاههای دارد. از لحاظ مالک
ر د جویاندانشتسلط  زانیم زیفراشناخت ن میو تنظ

با توجه به  (.-99/1؛ -99/1) بود نییحد متوسط به پا
 یفراشناخت در آموزش عال هیضرورت وجود نظر

های سق کالیآموزش مدرسان از طر یکشاورز
و  یهابردراه یو الزام آنان در اجراها و کارگاه یآموزش
تواند در ارتقا می فراشناخت در کالس درسهای مؤلفه

مؤثر  جویاندانشفراشناخت در های و بهبود مؤلفه
 نجویادانش، یمالک دانش فراشناخت ریباشد. از سه ز

 یتیو دانش موقع( 20/3) ایهیاز لحاظ دانش رو
ها افتهی نیقرار دارند. ا یمناسب طیشرا رد(، 12/3)

 هیبه رغم ناشناخته بودن نظر، دهدمی نشان
و نبود  یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال

 یرصف) سیتدر ندیآن در فرآهای به مؤلفه یتوجه کاف
ها مؤلفه نیاز لحاظ ا جویان(، دانش1033، یو مرزوق
و  مورد نیقرار ندارند. در ا ینامناسب طیدر شرا

اشاره کرده است  زین(، 1999) که ردر طورهمان
ه ممکن است ب یفراشناخت یعملکردها نیاز ا یاریبس

 نیدر ح ایو  طیتعامل با مح تأثیربر ، طور ناآموخته
به صورت آزمون و خطا آموخته شده  یریادگی ندیفرآ

کند می اشاره(، 1999) فرتیکه س طورهمانو  باشد
اور نداشتن ب لیبه دل رانیراگاز ف یاریممکن است بس

 ندیدر فرآ فراشناخت یهابردراهو ها مؤلفه نیبه ا
 نکوه نهیزم نیاستفاده نکنند. در اها آن از یریادگی
 با وجود داشتن رانیباور است که فراگ نیبر ا(، 1939)

ها آن دانند چگونه ازنمی فراشناختهای مهارت
مؤثر  اندتومی آموزش نهیزم نیاستفاده کنند و در ا

مهارت ، یمربوط به تفاوت آگاههای افتهیباشد. 
ه با توجه ب یفراشناخت یهابردراهو تسلط بر  یرفتار
را نشان نداد اما از لحاظ  یو دانشگاه تفاوت تیجنس

 دیدانشگاه شه جویان، دانشایهیو رو یانیدانش ب
های دارند. از لحاظ بخش یبهتر طیچمران اهواز شرا

 تیریکه شامل مد زین اشناختفر میختلف تنظم
دانشگاه علوم زدایی بیع، ادراک یوارس، اطالعات
 یکاند تیخوزستان در وضع یعیو منابع طب یکشاورز

 طیاشاره شده که مح این کهبهتر قرار دارد. با توجه به 
تواند در رشد دانش و مهارت می متفاوت یآموزش

و  ی؛ صفر1039، یمتحد) افراد مؤثر باشد یفراشناخت
دو دانشگاه  نیتفاوت در ب نیاما ا(، 1091، یرزوقم

خوزستان و دانشگاه  یعیو منابع طب یعلوم کشاورز
را نشان  یریتفاوت چشمگ یلیچمران اهواز خ دیشه

سه گانه مهارت های مؤلفه نیانگیمی سهینداد. مقا
فراشناخت در  یها و آگاهبردراهتسلط بر ، فراشناخت

 پسر جویاندانش، ددختر و پسر نشان دا جویاندانش
ها آن هایمالک ریو زها و مالک از لحاظ هر سه مؤلفه

اختالف معنادار  نیقرار داشتند اما ا یبهتر طیدر شرا
 نیا زین یمختلفهای پژوهش نهیزم نینبود. در ا

 هاییکردند از جمله بررس دییرا تأ گیرینتیجه
 جیاما پنتر(، 1039، ی؛ واحد1091، یو مرزوق یصفر)
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را مشاهده  یلحاظ تفاوت معنادار نیاز ا(، 2332)
نشان داد که  زین MANOVAآزمون  جینکرد. نتا

از لحاظ  یلیمختلف تحصهای مقطع جویاندانش
ا ب یتفاوت معنادار یفراشناخت و مهارت رفتار یآگاه

ود رمی باالتر یلیدارند و هرچه مقطع تحص گریکدی
 نهیزم نیدر ا ابدیمی بهبود یو آگاه یمهارت رفتار

ربه کسب تج یلیمقطع تحص شیتوان گفت با افزامی
 رایز ابدیمی بهبود جویاندانشدر  یریادگی ندیدر فرآ
اشاره  زین(، 1091) یو مرزوق یکه صفر گونههمان

 تأثیرتحت  یفراشناختهای کردند کسب مهارت
 از انتقالتوان می .ردیگمی قرار یلیتحصهای تجربه
 استفاده کرد و جویاندانش نیب یلیتحصهای تجربه
ود خ یریادگیهای باالتر تجربههای مقطع جویاندانش

قرار ر تنییپا یلیتحصهای مقطع رانیفراگ اریرا در اخت
 یفراشناخت یدر ارتقا آگاه نهیزم نیدهند و در ا

های با معدل جویاندانش نیمؤثر باشند. ب جویاندانش
 ختالففراشناخت ا یآگاهی ف تنها در مؤلفهمختل

 نیب وجود داشت و 31/3 در سطح یمعنادار
مختلف از لحاظ تسلط بر های با معدل جویاندانش

 مشاهده نشد. یارتباط یرفتارهای ها و مهارتبردراه
معدل و تسلط بر  نیدر مورد ارتباط بچنین هم

 نشانها نیانگیم سهیمقا زیفراشناخت نهای یآگاه
 زانیرود ممی باالتر جویاندانشدهد هر چه معدل می

 شیدر آنان افزا زین یفراشناختهای یتسلط بر آگاه
که معدل  یجویاندانشکه  یبه طور، کرد است دایپ

 یدارا جویاندانش گریداشتند نسبت به د 13 یباال
تباط بودند. ار تریبیشفراشناخت بهتر و تسلط  یآگاه

 یریادگی قیتوان از طرمی تسلط را زانیمعدل و م نیب
 ندیکه فرآ یجویاندانشکه  یبه طور، کرد هیجبهتر تو

های تسلط بر مؤلفه زانیو ماند داشته یبهتر یریادگی
دست  به زیرا ن یدارند معدل باالتر یباالتر یفراشناخت

اعضای  یبرا یآموزشهای کارگاه یآوردند. برگزار
و استفاده از مدرسان علوم  جویاندانشو  هیأت علمی

را  هیظرن نیبر ا یافکه تسلط ک شناسیروانو  یتیترب
فراشناخت های تواند در ارتقاء مؤلفهمی زیدارند ن

 تیفیو بهبود ک جویاندانشو  اعضای هیأت علمی
 انجویدانشمعدل  شیو افزا یریادگی سیتدر ندیفرآ

 یناش یلیتحصهای نهیسبب کاهش هز تیکه در نها
 مؤثر و سودمند باشد. اریبس، شودمی ز افت دورها

 و تشکر ریتقد
دانند می پژوهش بر خود الزم یراهبرد میت یاعضا

را از زحمات معاونت محترم  یتشکر و قدردان تینها
 یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یپژوهش

در مراحل  یخوزستان جهت مساعدت و همکار
  اطالعات مبذول دارند. نیو تدو یمختلف گردآور
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Abstract 
Psychologists and researchers believe that improving the quality of learning is not possible 

unless the higher education system of agriculture addresses the concepts of metacognition, given 

the importance and necessity of meta-cognition in order to improve the learning process and 

improve the quality of agricultural education system. The general purpose of this descriptive-

survey study was to study the status of metacognitive components including knowledge, mastery 

of metacognitive behavioral strategies and behaviors among agricultural students in Khuzestan 

province (N=3700), 300 of them were selected randomly by stratified random sampling and were 

selected based on krejcy and morgan tables, The standard questionnaire for metacognitive 

knowledge of Shrow and Denison (1994), the standard questionnaire for mastering meta-

cognitive strategies of De Groot and Pintrich (1990), and the metacognitive behavioral skills 

questionnaire. The designed as researcher-made. To measure the reliability of the research 

instrument, pre-test was performed calculated sequential theta test through R software (θ=0/93). 

The results manova test showed that the students were moderately high in terms of the three 

components of meta-cognition. 

There was a significant difference between the three components of metacognition between 

different educational levels of metacognitive awareness and behavioral skills related to 

metacognition. And in terms of comparision of the averages PhD students had higher 

metacognitive knowledge and knowledge than other levels. Kruskal Wallis test showed that 

students with different meanings in terms of meta cognitive awareness have a significant 

difference. It can be concluded that by increasing the level of the individuals experience in 

learning, the learning process improves in the person. Also, mastering the meta-cognitive on the 

academic achievement of learners. 

 

Index Terms: meta-cognition theory, higher agricultural education system, philosophy, 

metacognitive awareness, meta cognitive behavioral skills.  
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