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 چکیده

شود یم در دانشجویان و ایجاد اثرات بلند مدتماندگاری یادگیری فراشناخت به معنای یادگیری نحوه یادگیری سبب 
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 رندهبازداو برنده پیشهای عاملبندی تیو اولو ییپژوهش با هدف شناسا نیا. است یریادگیو  سیاز آن در تدر
 ییاشناس یبرا. انجام گرفت یفیبه صورت ک یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عالی هیشدن نظر نهینهاد
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 قدمهم
 ینترمهمو  نینخست، هادادن نادانسته ادیو  میتعل

 یریدگایو معلمان بشر بوده و  اءیو رسالت انب یاله امیپ
، یمرتضو) هر انسان است فهیوظ ترینمهمو آموختن 

ای مجموعه یریادگی(. 1335، نام یبه نقل از ب1311
و ها ییتوانا(، 2111، بارنز) یفعال فکر یندهایاز فرآ

نظارت و ، تیریکه به فرد امکان مد تاسهایی مهارت
 آن قیو از طر دهدمی را شیخو یریادگی یکارآمد

 نیخود را در ا یو اثرگذار یکارآمد زانیتواند ممی
و در جهت اصالح و ارتقاء آن تالش کند  یابیارز ندیفرآ

 یریگادیرا با نام  یریادگینوع  نیکه در متون مختلف ا
، و همکاران ینیام) کنندمی یمعرف میخودتنظ
 معناست نیبد میخود تنظ یریادگی، در واقع(. 1333

و  یکارآمد، یطراح یبراهایی مهارت ریکه فراگ
 تیکند و در نهامی دایخود پ یریادگی ندیفرآ تیهدا
 شودمی لیاثربخش و کارآمد تبدای رندهیادگیبه 

، میخود تنظ یریادگی(. 2113، اسریو تر مرمنیز)
 یاز جمله راهبردها یختلفم یراهبردها یدارا

، روتگ یو د چینتریپ) باشدمی یو فراشناخت یشناخت
در ارجاع به تر بیش یشناخت یراهبردها(، 1331

ادراک و استدالل ، مانند تفکر یذهنهای تیفعال
ن آسا ینوع راهبردها برا نیدر واقع ا. شوندمی استفاده

به  روند ومی به کار فیتکل لیو تکم یریادگی یگر
 بیترک یکنند تا اطالعات تازه را برامی کمک ریراگف

را ها آن سازیرهیبا اطالعات گذشته خود آماده و ذخ
راهبردها  نیا. کنند یدراز مدت آسان گری در حافظه

رار تک یاز راهبردهااند هستند عبارت یریادگیکه ابزار 
 دهیو سازمان ییگسترش معنا ایبسط ، مرور ای
 گریراهبرد د(. 1311، فیس جمه؛ تر1331، فرتیس)
فراشناخت به . فراشناخت است، میخودتنظ یریادگی

 شیخو یریادگی یچگونگی دانش فرد درباره یمعنا
 ییتوانا یبرا یدیو به عنوان کل( 2112، نیاسالو)

تا افکارشان را  دهدمی که به افراد اجازه یشناخت
 فیتعر( 2111، دزیآلنسو و آو) کنند یکنترل و بازساز

 یسابقه یدارا یخیفراشناخت از لحاظ تار. است هشد
توجه  ینهیشیپ(، 2111) نایآر یسند. است یطوالن

 یندهایو معرفت فرد را نسبت به فرآ یبه آگاه
وی معتقد دهد. می خود به افالطون نسبت یشناخت

 دیتأک تیواقع نیبعد از افالطون ارسطو بر ا است
فراتر از هایی ییتوانا یدارادر اصل کند که ذهن می

راتر فای تواند به گونهمی است و دنیو شن دنیصرف د
های و شناختها افتید تفکر کند و به دراز حواس خو

فراشناخت در کنونی در دوران ، اما. خود برسد دیجد
 1311پردازش اطالعات در دهه  کردیروی العهمط

در  (،1312) بار توسط فالول نیاول یدارد و برا شهیر
 حافظه به کار برده شدی نهیدانشگاه استنفرد در زم

 (. 1331، و همکاران یاحمد آباد یمحمد)
 رامونیفراشناخت را شناخت پ(، 1312) فالول
فراشناخت را ، یبه طور کل ای، دانستمی شناخت
 زیفراشناخت ن. کرد فیکنترل شناخت تعر یچگونگ

 یراهبردها. است یمختلف یراهبردها یدارا
 یشناخت یراهبردها تیهدا یبرا ییابزارها یفراشناخت

 دهاراهبر نیاز جمله ا، هستندها آن و نظارت بر
(، ریزیبرنامه) یریادگی یهدف برا نییتوان به تعمی

، شودمی که خوانده یمطلبی طرح پرسش درباره
 (کنترل و نظارت) از آنچه خوانده شده است یابیارزش

 اشاره کرد یریادگیسرعت مطالعه و  میو تنظ
به کمک  رندهیادگی گریبه عبارت د(، دهینظم)

خود  یناختش یهبردهااز را یفراشناخت یراهبردها
 یراهبردهاترین عمده، بردمی استفاده را ترینبیش

 دیکه اشاره گرد گونههمان یفراشناخت یمیخودتنظ
 دهینظمنظارت و ، کنترل، ریزیبرنامهاز: اند عبارت

راهبردها در  نیمثبت ا هایاثر(. 1311، فیس)
از جمله ، است دهیمختلف به اثبات رسهای پژوهش

افت که یجه دست ینت نیبه ا یدر پژوهش یملک
فراشناخت سبب بهبود عملکرد  یاستفاده از راهبردها

(. 1311، یملک) شده است کیزیدر درس ف رانیفراگ
و  ییایمیک(؛1331) یفیو شر زیپروهای پژوهش

 (؛1312) بناب و آدم زاده یغبار (؛1311) همکاران
 و همکاران یسراج خرم (؛1312) و همکاران یدهقان

 نهویکاوت (؛2112، )و همکاران نسیپر (؛1313)
 ندنشان داد زین( 2115) نمن و اسپانسیو (؛2112)

بهبود ، یلیکه فراشناخت در بهبود عملکرد تحص
 شرفتیله و رشد و پاحل مس، یریادگی ندیفرآ

 فراشناخت زین ریاخهای در دهه. دارد تأثیر، یلیتحص
 تیو ترب میمورد توجه پژوهشگران تعل یبه طور جد
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که نه تنها در خصوص لزوم ای قرار گرفته است به گونه
، رانیفراگ یلیتحص تیموفق یبراها یآگاه نیآموزش ا
حوزه اتفاق نظر  نیپژوهشگران ا نیدر بای تا اندازه

 یطبق اصول و مبان، بلکه آموزش، وجود دارد
 کیبه عنوان  کمیو  ستیقرن ب یفراشناخت برا
، ارانو همک یمعروف) داده شده است صیضرورت تشخ

 مهم فراشناخت تأثیربا توجه به  از این رو (،1333
 زین یکشاورز یدر آموزش عال هینظر نیتوان گفت امی
ردد گای ارزنده جیتواند منشأ خدمات گسترده و نتامی

نظام را  نیاهای لل و مشکیاز مساای و بتواند گوشه
 یکیبه عنوان  یکشاورز یآموزش عال رایز. مرتفع سازد

روبه  یمتعددهای لهابا مس یآموزش عالهای از شاخه
 یراهبردها یبه اجرا ازیرو بوده که سبب شده است ن

(. 1311، یمنصور) احساس شودها آن در یفراشناخت
 یو آموزش اصول تیاز جمله نبود توجه به ترب

، یکشور و بخش کشاورز یازهاین هیبر پا انیدانشجو
که  انیدر دانشجو یو نوآور تیپرورش ندادن خالق

، است ینیاشتغال و کارآفر جادیمهم ا تضرور
مراکز با  نیدر ا یعلمهای تیهماهنگ نبودن فعال

 یپرورش ندادن استعدادها، یبخش کشاورز یازهاین
به  یکه کمک یبر مباحث نظر هیتک، انیدانشجو

 اوهای لدانشجو و حل مسأله و مشک قیعم یریادگی
توجه  رانیا یکشاورز ینظام آموزش عال، کنندنمی

دارد و  رانیدرست فراگ یریادگیبه آموزش و  یدکان
 یریادگیناکارآمد به استقبال های با روش رانیفراگ
 بر محفوظات استها نظام نیا یاصل هیتک. روندمی

آموزش های مؤسسه(. 1313، و همکاران ینیعابد)
 تیخود را در تربهای عمده هدف یکشاورز یعال

 نهیدر زم پیشبینیمتخصص آن هم بدون های یروین
 اندکشور خالصه کرده ندهیآ یتخصص یازهاین
نظام ، محققان و متخصصان دیاز د(. 1313، آقاداود)

های مشکالت و چالش یدارا یکشاورز یآموزش عال
ک بدون شها آن باشند که نپرداختن بهمی زین یگرید

 جیاز جمله نتا، دهندمی شیرا افزا یمشکالت کنون
 را در نظام رینقاط ضعف زها یسبرر وها یابیارز یبرخ

که  نیمانند ا، دهندمی نشان یکشاورز یآموزش عال
 ریزیبرنامه یکشاورز یآموزش عال یدر مرکزها

ام انج جینامناسب است و بنا بر نتا یو آموزش یدرس

 از یناش یصد از مشکالت نظام آموزش عالدر 21شده 
 یابیارزش یدر نظام آموزش عال، باشدمی لهامس نیا

، ردیپذمی صورت یآموزشهای نامناسب از برنامه
 سیتدرهای روش، تناسب ندارد یمحتوا با دانش بوم

 یباشند و تناسب سرفصل و محتوامی نامناسب
(، 1311، زارع و همکاران) با رشته وجود نداردها درس

 ینهیانجام شده در زمهای یبررسهای یافته چنین،هم
 تیوضعی دهنشان دهن یکشاورز یآموزش عال تیفیک

در  یکشاورز یآموزش عال، نه چندان مطلوب آن است
و  ریمتغ طیبا شرا یسازگار یرا برا رانیکشور فراگ

، و همکاران یمانیفر یمقدس) کندنمی متحول آماده
 نیا یکه براهایی لیلاز د یکیتوان می(. 1315
وجود دارد را نبود  یکشاورز یدر آموزش عالها یکاست

 یینا آشنا یبه عبارت ایو  رستد یریادگیآموزش و 
 هینظر هیبر پا یریادگی ایدرست و  یریادگیبا  رانیفراگ

 اریبس گاهیبا توجه به نقش و جا. فراشناخت دانست
و  داریدر توسعه پا یکشاورز یمهم نظام آموزش عال

و  انیفراوان دانشجو یو استعدادهاها تیوجود قابل
ن پرداخت ااست تا ب یضرور یدانش آموختگان کشاورز

 یراهکارها، از جمله فراشناخت دیجدهای به موضوع
و دانش  انیدانشجو تیبهبود وضع یبرا یاساس

و  یجستجو و بررس یآموختگان بخش کشاورز
نظر گرفتن ابعاد مختلف نظام  تا با در، کرد ییشناسا

رشد و توسعه  یو در راستا یکشاورز یآموزش عال
 یبرا زمال طیو شراها آن بستر یفیو ک یکم

 دفراهم شو نهیزم نیدر ا نهیبه تیریو مد ریزیبرنامه
، زیآلمر و تر دگاهیبنا بر د(. 1335، و همکاران یموحد)
 یبراای لهیوس دیو علوم با یکشاورز(، 2111)
. دچگونه فکر کردن باش، بلکه ینه تنها محتو یریادگی

موفق  یآموزش عال نهیمختلف که در زم یدر کشورها
داده و با توجه به  یادیز تیفراشناخت اهم هباند بوده
و ها مدل، یو ضرورت آن در آموزش عال تیاهم

شده است از  یکاربرد آن طراح نهیدر زم زین ییالگوها
مدل  (؛1313) فالول یجمله مدل نظارت فراشناخت

مهم نه تنها در  نیاما ا(. 1311) براون یفراشناخت
 قرار موزشمورد آ رانیا یکشاورز یمراکز آموزش عال

انجام شده در مجالت های یبلکه بررس، ردیگنمی
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در  یقیپژوهش عم یآن است که حت یایمختلف گو
 . فراشناخت انجام نگرفته است نهیزم

مفهوم فراشناخت با توجه ، رانیتوان گفت در ا یم
در  یریادگی سیتدر ندیدر فرآ، آن ینگیریبه د

باشد می نو یمفهوم یکشاورز یآموزش عال یمرکزها
 یاصول و مبان هیبر پا یریادگی سیتدر ندیو فرآ

مرکزها مورد توجه  نیدر ا ینییفراشناخت در سطح پا
به موضوع  یتوجه کمنشان از  نیکه ا ردیگمی قرار

 دارد رانیا یکشاورز یفراشناخت در آموزش عال
سبب  یکم توجه نیا (.1333، یآباد یو عل یرستم)

 انیدانشجو یو مشکالت براها از مسأله یانباشت انبوه
 یشده است مانند ب یو دانش آموختگان کشاورز

ه نفس اعتماد بنداشتن ، زهیبودن انگ نییپا ای یزگیانگ
 ینیکسب و کار و کارآفر اندازیراهو  جادیا یبرا یکاف

در امور  یکمبود دانش کاف، یدر بخش کشاورز
 یفکر) به علت نداشتن مهارت یسرخوردگ، یکشاورز

و ها مسأله نیای همه تیو در نها( 1331، و همکاران
ی هنیزم گریدهای مشکالت سبب شده تا در کنار عامل

، شود جادیا یدانش آموختگان کشاورز یکاریب
، بار نینخست یموضوع برا تیبا توجه به اهم نیبنابرا

در  یکشاورز یمسأله فراشناخت در نظام آموزش عال
و کنکاش  یمورد بررس قیپژوهش به صورت عم نیا

 آموزش فراشناخت به فرد امکان. قرار گرفته است
 خود را تحت نظر قرار دهد یریادگی تیفیک دهدمی

انتخاب ، هاو ضعفها در درک قوت(. 1332، یصالح)
و ها هدف یبراریزی طرح، نانهیواقع بهای هدف
 تریبیشکارها بهتر عمل کنند و نظارت  یابیارزش

، و همکاران یکرم) عمل خود داشته باشند یبرا
 ،مسأله دقت کنند اتیواقع نیدر درک روابط ب( 1332

های مسأله، کنند یخود را بررس یانتخاب حلراه
ا کنند و ب لیتحلتر یمراحل جزئ برا در قال دهیچیپ

 تفکرشان را کنترل کنند انیجر، پرسش کردن از خود
 یتیو اهمها یبا توجه به برتر(. 2113، پویلیپانورا و پ)

توان گفت اگر می، که فراشناخت و آموزش آن دارد
شوند که  قیسو سوق داده و تشو نیبه ا رانیفراگ
 تفادهخود را به اس لیتحصهای از شکست یبخش

و نه به  یریادگیدرست مطالعه و های نکردن از روش
 یدشوار، یکم استعداد، چون شانسهایی عامل

درست های حال روش نینسبت دهند و در ع فیتکل
تا بتوانند با تالش و پشتکار و ، به آنان ارائه شود

 یلیصتح تیموفق، هادر قبال شکستپذیری تیمسئول
که دانش آموختگان  نیبه ا تیبا عنا. به دست آورند

های رشته ژهیو به وها رشتهی در همه یآموزش عال
ل و عم شهیمانند اندهایی یژگیو یدارا دیبا یکشاورز

 هایمهارت، ایرشته نیتفکر ب، یکل نگر، نظام مند
انند باشند تا بتو نیو نامع دهیچیپ طیله در شرااحل مس

جامعه و حل مشکالت  یواقع یازهایدر جهت رفع ن
اند تومی فراشناخت قیآموزش به طر، خود تالش کنند

 تیتقو رانیمهم را در فراگهای مهارت نیا یادیتاحد ز
 یید به عنوان هدف نهایفراشناخت نبا یاز طرف. کند

 یراب ید به عنوان فرصتیبلکه با، شود یآموزش تلق
الزم به های ران به دانش و مهارتیمجهزکردن فراگ

 ،در نظر گرفته شودها آن خود یریادگیی منظور اداره
و  سیبه نقل از پار، 1331و همکاران یکوچک)
منظور الزم است روش  نیا یبرا(. 1331، نوگرادیو

توجه به ، رانیبا مشارکت فراگ یریادگیدرست 
ا هآن نقاط قوت و ضعف ییو شناسا یفردهای تفاوت

درست آموختن  ریچرا که اگر فراگ، آموزش داده شود
او ف ماهر و کنجکیدر رفع تکال، ردیرا فرا گ یریادگیو 

در  یپرورش مهارت و کنجکاو نیا، بار خواهد آمد
و چشم انداز آموزش  یاز اصول اساس یکی رانیفراگ
و دانش  رانیتنها فراگ رایز، باشدمی یکشاورز یعال

 شیاز پ شیب یتوانند با کنجکاومی آموختگان متبحر
در جهت رفع  نهیبه یبه جستجو و ارائه راهکارها

 نیاقدام کنند و بد یکشاورزهای لو مشکها لهامس
 رانیدر فراگ یفراشناختهای منظور توسعه مهارت

ا و ب قیتحق تیبا توجه به اهم. ضرورت دارد یکشاورز
ا ر رانیا تیاز جمعای گسترده فیکه ط نیتوجه به ا

 نیبا توجه به اچنین هم دهند ومی لیتشک انیدانشجو
 آموزش کاریبر شمار دانش آموختگان ب روزکه روز به 

 ،شودمی افزوده یکشاورز یآموزش عال ژهیو به و یعال
الزم و  نهیزم نیدر ا یرسد که پژوهشمی به نظر

با توجه (. 1331، و همکاران زیپرو) باشدمی یضرور
 نهیمؤثر بر نهادهای گفته و عاملتر شیبه آن چه پ

 هنیو نهاد ختتوان گفت فراشنامی شدن فراشناخت
 رانیا یکشاورز یشدن آن در نظام آموزش عال
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نظام  نیدر ا یادیزهای یتواند موجب دگرگونمی
در ارتباط با  یاما تا کنون پژوهش. شود یآموزش

، یفراشناخت در نظام آموزش عال هیشدن نظر نهینهاد
 یو حت رانیا یکشاورز ینظام آموزش عال ژهیبه و

 اینبود  لیاز دال یکی. )است رفتهیصورت نپذ، جهان
شدن  نهینهاد نهیدر زمها بودن پژوهش یناکاف

و به خصوص آموزش  یفراشناخت در نظام آموزش عال
باور باشد  نیممکن است مربوط به ا یکشاورز یعال

اگر ممکن باشد به دوران  یفراشناخت راتییغکه ت
 ئتیه یشود و اعضامی مربوط یو نوجوان یکودک
 یفراشناختهای سقف مهارت به انیو دانشجو یعلم

به صورت  یتنها در چند بررس(. اند دهیخود رس
و  ریزیبرنامه، یریادگی طیمح تیپراکنده به اهم

و نقش خانواده در  یدر نظام آموزش یاستگذاریس
فراشناخت پرداخته شده است از  یآموزشهای برنامه

 طیحم کیباورند در  نیبر ا تریو بر ایجمله اسکاردامال
انش د شیافزا ای شرفتیهدف پ یفراشناخت یریادگی

 یاز رشد دانش فرد تیحما قیطر نیو از ا یجمع
، یعقوبیبه نقل از 1332، تریو بر ایاسکاردامال) است

 ای تیمعتقدند ماه زین توماس و همکاران(. 1313
اغلب به  یفراشناخت یریادگیهای طیساختار مح

شناخته  شودمی انجامها آن که درهایی بحث لهیوس
در ارتباط با توسعه  یدیعامل کل کیشده و به عنوان 
محققان بر . شوندمی داریپد رانیفراشناخت فراگ

 نداکرده دیتأک یریادگیهای طیمباحثه در مح تیاهم
اما در مورد نقش خانواده (. 2115، یم نیتوماس و ک)

 مرمنیز رانیفراگ یفراشناختهای در رشد مهارت
 زین نیاست که خانواده و والد رباو نیبر ا( 2113)

به ، داشته باشند یتوانند نقش مثبت و مؤثرمی
توانند با فراهم کردن باور به می که آنانای گونه

در  تشرفیپ یرا برا یقوی زهیرزندان انگدر ف شرفتیپ
نظارت و ، یمیخودتنظ یراهبردها یریجهت به کارگ

 یریادگیکردن و بهبود تر قیدر جهت عم یابیخودارز
فراهم  یفراشناخت یاستفاده از راهبردها تیو در نها

 . سازند
در ارتباط با ضرورت توجه به فراشناخت  یصالح

 یمثبت راهبردها جیبا توجه به نتا، داردمی انیب
در  ریزیبرنامه، یریادگی ندیفراشناخت در بهبود فرآ

 یریادگی، سیتدرهای و روشها برنامه هیته، نهیزم نیا
، بر فراشناخت یمبتن یسیو کتاب نو ریزیبرنامهو 

وجه مورد ت یستیبامی است که یبا ارزش یگذارسرمایه
قرار  تیو ترب میو دست اندرکاران حوزه تعل رانیمد
با  زین یآباد یو عل یرستم(. 1332، یصالح) ردیگ

 شرفتیفراشناخت در پ یراهبردها تیتوجه به اهم
 رانیو مد گذارانسیاستباورند که  نیبر ا یلیتحص

چشم انداز جامع نظام  نیدر تدو یستیبا یآموزش
، ریزیبرنامه) فراشناخت یبه راهبردها یعالآموزش 

و  یرستم) توجه کنند( دهینظمکنترل و نظارت و 
بر ( 1311) فیعطار خامنه و س(. 1333، یآباد یعل

داشتند و معتقدند فراشناخت  دیتأک گرآموزشنقش 
بوده و ضرورت آموزش آن  یریادگیقابل آموزش و 

 نسبت بهتر بیش هرچه رانیشود تا فراگمی احساس
 تهافی یفعال الزم است آگاه یریادگی کی یبرا آنچه

نظارت داشته  یریادگی ندیانند بر فرآو در عمل بتو
ه ب دیبا گرآموزشمعتقدند که چنین ها همآن باشند
و اصالح به موقع آن توجه  ریفراگ یریادگیی نحوه

 و شانون( 1313) گردان شکن و همکاران. دینما
فراشناخت در  تیخود بر اهمی در مطالعه( 2111)

و تفکر خالق  یخودرهبر، یریادگیخود، یزشیخودانگ
 شینقش پ زشیدارند که انگمی دارند و اذعان دیتأک
 رگآموزش زشیطرف انگ کیرا دارد از  جهیو نت نهیزم

 بر اساس فراشناخت یریادگیو  سیتدر یبرا ریو فراگ
فراشناخت و ی هینظر گرید یمهم است و از سو

 یزشیخودانگ جادیسبب ا آنبر اساس  یریادگی
 یو محتشم یصادق یگریدر پژوهش د. شودمی

د دارن دیدر فراشناخت تأک گرآموزشبر نقش ( 1313)
شدن فراشناخت در  نهیو معتقدند به منظور نهاد

است و  ینقش اساس یدارا گرآموزش یآموزش عال
در . خود فراشناخت را بشناسد گرآموزشالزم است 

 سیارتباط فرهنگ و فراشناخت کراس و پار نهیزم
 یختفراشنای هیکه نظر دندیرس جهینت نیبه ا( 1331)

 یریادگی قیشدن فرهنگ فرد که از طر یاز درون
آب  یاکبر) شودمی ساخته، شودمی حاصل یاجتماع

 زین( 2112) کولیو ن لیبو(. 1311، الوان و همکاران
آموزش او ی و نحوه گرآموزشدر مطالعه خود بر نقش 

 اردارند و اظه دیشدن فراشناخت تأک نهیبه منظور نهاد
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 ریو فراگ گرآموزشدارند که تعامل و تبادل نظر می
 ینیام نهیزم نیدر ا. مهم است اریضمن آموزش بس

دارند و تعامل  یکسانینظر  زین( 1311) یو عال یزدی
 سیرا ضمن تدر گرآموزشو  ریفراگ نیدر آموزش ب

 جادیبر ا زین( 1313) برجسته و همکاران. دانندمی مهم
ه دارند و ب دیشدن فراشناخت تأک نهیدر نهاد زهیانگ

 یواز س یکه مطرح کردن سؤاالتاند دهیرس جهینت نیا
زش ار، نگرش، دانش ریفراگ ایآاین که  مانند گرآموزش

 فیوظا ایها تیموقع ریخود را به ساهای و مهارت
 شداب زهیانگ جادیساز ا نهیتوواند زممی دهدمی انتقال

 مهم زهیانگ جادیرا در ا قیو عالوه بر آن نقش تشو
توان به ها میپژوهش تیبا توجه به محدود. دانندمی

کردن فراشناخت در نظام  نهیکرد که نهاد انیجرأت ب
 نیبار در ا نینخست یبرا یکشاورز یآموزش عال

کردن  نهیدر نهاد گرید یاز سو. شد یپژوهش بررس
 وجود دارندبرنده پیشی هاعامل یبرخ زین هینظر نیا

شدن فراشناخت در نظام  نهینهاد تیکه با توجه به اهم
 عیتوانند سبب حرکت سرمی یکشاورز یآموزش عال

 یو رو به رشد فراشناخت در نظام آموزش عال
 نهیدر راه نهاد زینهایی بازدارندهشوند و  یکشاورز
و توجه  ییوجود دارند که شناسا هینظر نیکردن ا

 هابازدارندهو برطرف ساختن  هابرندهپیشکردن به 
 نیشدن ا نهیتوانند سبب گسترش و توسعه نهادمی
 . شوند یکشاورز یدر نظام آموزش عال هینظر
عوامل  ییشناسا یبا هدف کل قیتحق نیا
 هیکردن نظر نهینهادی و بازدارندهبرنده پیش

انجام  یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال
 . رفتیپذ

 شناسیروش
شدن  نهیدر ارتباط با نهاد یبا توجه به نبود پژوهش

 نیا، یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال هینظر
ه نظریانجام گرفت و از روش  یفیک دمانیپژوهش با د

ه ک نیگو ا. ور به عنوان روش پژوهش استفاده شد هیپا
وجود دارد که  هینظر نیدر ا یاصل کردیدو نوع رو

استراوس و گرایی ینیع کردیعبارت هستند از: رو
 چارمزگرایی سازنده کردیو رو( 1331) نیکورب

گرایی ینیع کردیاز رو یبررس نیدر ا(. 2112)

استراوس و ) استفاده شده است نیاستراوس و کورب
 هینظر نیتدو یبرا کردیرو نیا رایز(، 1331، نیکورب

ای مجموعه ییبه صورت استقرا دهیپد کیدر رابطه با 
با توجه به . ردیگمی را به کارها هیاز رو نظام مند

 ،فراشناختی نهیدر زم نظرصاحبناشناس بودن افراد 
ارجاع ) یبه روش گلوله برف انیپاسخگو گزینش

 کیدر ، روش نیدر ا. گرفت رتصو( یا رهیزنج
کار  یدیخبررسان کل کیبا تر بیش ییمصاحبه ابتدا
را که  یافراد دخواسته ش یاز وگاه آن را آغاز کرده و

صاحبنظر  نهیزم نیمصاحبه در ا یممکن است برا
فراشناخت ی هیکه نظرجا آن از) کند یباشند معرف

 است و در یتیو علوم ترب شناسیروانهای هیجزو نظر
 ،باشدمی ناشناخته یتا حدود یکشاورز یآموزش عال

ه گرو یعلم أتیه ینمونه به اعضا یدر معرفتر بیش
 نیدر ا(. مراجعه شد یتیترب مو علو شناسیروان

که مورد مصاحبه قرار گرفتند شامل  یپژوهش افراد
ی صاحبنظران و خبرگان بخش فراشناخت در رشته

(، تن3) چمران اهواز دیدانشگاه شه یتیعلوم ترب
 یدانشگاه راز یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد

و ( تن3) رازیش یدانشگاه کشاورز(، تن2) کرمانشاه
( تن1) ییدانشگاه عالمه طباطبا یتیتربگروه علوم 

. اندانتخاب شدهای رهیبودند که به روش ارجاع زنج
بود که از  قیعمی مصاحبه، هادادهگردآوری  روش

 یافتیدرهای تکرار در داده، مصاحبه هشتم به بعد
تا مصاحبه هجدهم  نانیاطم یمشاهده شد؛ اما برا

مصاحبه . حاصل شدپردازی هیو اشباع نظر افتیادامه 
 تیضروت و اهم "در موردهایی با طرح پرسش

 یکشاورز یو آموزش عال یفراشناخت در آموزش عال
 کردن آن وجود دارد آغاز شد نهینهاد درکه  موانعیو 
 هنینهادهای برندهشیسپس در مورد پ (،مصاحبه باز)

با توجه . سؤال شد یشدن فراشناخت در آموزش عال
 یعلم ئتیه یاعضا که رفتمی احتمال نیااین که  هب

اطالع  یدر مورد کشاورز یتیعلوم تربهای رشته
 ،هاشد در خالل پاسخ یسع، نداشته باشند یچندان

مشخص شود و با  زینها عام بودن پاسخ ایخاص بودن 
و ها بازدارنده نیبه نظر شما ا :کهها عبارت نیا

 کیدر مورد  دیردکه به آن اشاره ک هابرندهپیش
، باشدمی به صورت عام ایکند می خاص صدقی رشته
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ها پاسخ لیو تحل هیو تجز یپس از گردآور تیو در نها
که با توجه به هایی هیگو، با مشورت گروه پژوهش

با آن  یتیسنخ یکشاورز ینظام آموزش عالهای هدف
ا بها اعتبارداده شیبه منظور افزا. ندنداشت حذف شد
که هایی در دانشگاه، یمثلث ساز استفاده از روش

در  نظرهای صاحبمصاحبه انجام گرفت گروه یحضور
 یشدند که با آسان گر لیارتباط با فراشناخت تشک

پژوهش های به هدف یابیدست یمحققان و در راستا
ها و بازدارنده هابرندهپیش نهیبه تبادل نظر در زم

ادداشت شده بود یکه هایی پاسخچنین هم پرداختند
پاسخ دهندگان قرار داده شد تا در  اریدر اخت گریبار د

نظر دهند و ها از پاسخکننده مورد برداشت مصاحبه
شده همان موارد  ادداشتیکه  یکنند که موارد دییتأ

 ییایپا و ییروا دییبه منظور تأ. باشدمی مدنظر پاسخگو
 ضااع ینیشد با استفاده از روش بازب یسع یفیبخش ک

آن به  جیو نتاها داده لیتحلی هیارا قیاز طر)
گزارش ی از واکنش آنان در مرحله انیپاسخگو

 ینیخودبازب قیو از طر( دیبه دست آ یآگاهها نوشته
اعتبار ها داده لیو تحلگردآوری  ندیفرآ یمحقق در ط
پذیری انتقال دییبه منظور تأ. ردیقرار گ دییآن مورد تأ

از مجموعه  یغن فیشد توسعه و توص یپژوهش سع
ها داده یگردآوری پژوهش در طول مرحلههای داده

 پژوهشپذیری نانیو اطمپذیری دییتأ. ردیصورت پذ
و ها مصاحبه ندیفرآ قیثبت و ضبط دق قیاز طر زین

( 2113، آندرسن) رفتیآن انجام پذ اتیجزئی همه
استخراج نکات  یضبط شده براها مصاحبهی همه

های هیگو، تیدر نها. شدند یبار بررس نیدچن یدیکل
ان پاسخگو به نظرصاحب اریمجدد در اخت دییمورد تأ

 نیرا که در ا یقرار گرفت و موارد یینها دییمنظور تأ
 نامناسب بودند و با عواملها آن مرحله از نظر

. نددیحذف گرد، مرتبط نبودندبازدارنده و برنده پیش
باز و  یکدگزاری مرحله دودر قالب ها داده لیتحل

تحلیل  افزارنرمو با استفاده از  یو انتخاب یمحور
 . انجام گرفت MAXqda11محتوای عرفی 

 هایافته
های مطلبسازی ادهیپس از پ، نخستی در مرحله

نماد مربوط به  111مصاحبه  قیشده از طرگردآوری 
استخراج ها نماد مربوط به بازدارنده 33و  هابرندهپیش

 به ربوطم) P100تا P1از  ییکدها کیبه هر  که
مربوط به ) Q33تا  Q1از ییو کدها( هابرندهپیش

 انیدر پا(، 2و 1 جدول) افتیاختصاص ( بازدارنده ها
 یدیکلهای مفهوم نیکه ا دیمرحله به نظر رس نیا

مختلف  سویگانرا در ها و بازدارنده هابرندهپیش
های به نمونه یبه مراجعه بعد یازیپوشش داده و ن

 یاعتبار درون، گرید انیبه ب نداشت وجود یمورد بررس
 . قرار گرفت دییمرحله مورد تأ نیدر اها داده

 هاپیش برنده( باز یکدگذار) هادادهسازی مفهوم -7جدول 
 فراوانی  کد مفهوم

و تکالیف خود به عنوان یک شهروند مسئول عمل ها ایجاد رشد موزون و متعادل در ابعاد شخصیتی فراگیر تا بتواند به مسئولیت

 . کند
P1 11 

در دانشجویان ها آن راهبردها و چگونگی آموزش و تقویت شناسیرواننظام آموزش عالی با مبانی ریزان اعضای هیئت علمی و برنامه

 . آموزشی و ضمن خدمت آشنا شوندهای در دوره
P2 15 

 P3 1 گر. آموزشاعتمادسازی در فراگیران از سوی 

 P4 11 . تالش و کوشش فردی

 P5 11 . داشتن انگیزه برای تدریس و یادگیری درست

 P6 5 گران. آموزشخوش اخالقی 

 P7 11 . مدیریت زمان

 P8 15 . هامنبعمدیریت 

 P9 11 . مدیریت محیط بررسی

 P10 11 . طوری تنظیم شود که بر حافظه و حفظ طوطی وار تأکید نشودها مطالب کتاب

 P11 11 گر. آموزشتوجه به نحوه یادگیری و مطالعه فراگیران و اصالح به هنگام آن از سوی 

 P12 3 . خود را ملزم به یادگیری فراشناخت و راهبردهای آن کنند گرانآموزش

 P13 11 . فراشناختیهای دانشی یادگیرندگان برای موفقیت در آموزش-شناسایی یا تشخیص بنیه عاطفی
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 P14 3 . و اجرای امتحانات با توجه به راهبردهای فراشناختها طراحی پرسش

 P15 1 . منظور ایجاد نظم فکری و سازماندهی در عمل ایجاد حالت فراشناختی در فراگیر به

 P16 11 . و فراگیر گرآموزشپذیری انعطاف

 P17 11 . به کار و انضباط گرآموزشی عالقه

های یعنی باید در برنامه. باید از نظر بوم شناختی سازگار باشند، شودمی فراشناختی استفادههای مواد آموزشی که برای آموزش

 . باشند روبه رودر داخل و خارج از مدرسه ها آن با بارها فراگیرانآموزش موادی را وارد کرد که 
P18 12 

 یو دورها شده شناسایی دارندتری پایین عملکرد که دانشجویانی تا شود اجراها در دانشگاه فراشناختی و شناختیهای مهارت آزمون

 . شود گرفته نظر در آنان یبرا تربیتی متخصصان توسط متناسب آموزشی
P19 12 

 یمحتواچنین ، همشود مقاطع مختلف تحصیلی تدوین متناسب فراشناختی و شناختی یراهبردها آموزش یکاربردهای کتاب

 . باشد فراشناختی و شناختی یراهبردها با برابر درسی
P20 11 

آموزش فراشناختی توجه های در زمینه مبانی و اصول و روشها آن و چگونگی ارزشیابی از گرانآموزشنگرش و کارایی ی به نحوه

 . شود
P21 3 

به منظور آموزش فراگیران  گرانآموزشراهبردهای فراشناخت مربوط به هر مقطع و دوره تحصیلی مشخص شود و در اختیار 

 . قرارداده شود
P22 11 

 P23 15 . در زمینه فراشناخت در اختیار فراگیران قرارداد تریبیشهای طوالنی کردن دوره آموزشی به نحوی که بتوان آموزش

 P24 15 . درسی از راهبردهای فراشناخت وضعیتی استفاده شودهای در تألیف کتاب

 P25 11 . فراشناختی فراگیرانهای انتخاب محتوای مناسب با توجه به تفاوت

 P26 12 . هاکاهش ظرفیت دانشگاه

 P27 12 . فراشناخت به فراگیرانآموزش غیر مستقیم 

 دانشجویان فراشناختیهای افزایش مهارت و یادگیریهای روش به، یادگیرندگانهای حجم یادگیری بر تمرکز جای به گرانآموزش

 . کنند توجه یادگرفتن در
P28 12 

 P29 11 . آموزش فراگیران در مورد چگونگی استفاده از دانش فراشناختی

 P30 11 . آن باشدهای فراشناخت همراه با آگاهی دادن از اثرگذاریآموزش 

 P31 11 . آگاهی فراشناختی در قالب یک درس فوق برنامه آموزش داده شود

 P32 1 . هاو دانش فراشناختی در دانشگاهها مهارت، به نام هفته تدریس به منظور بهبود کیفیت تدریس بر پایه راهبردهاای هفتهگذاری نام

 P33 1  .فراشناخت در آموزش عالی کشاورزیهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی مرتبط با موضوعهای و رسالهنامه پایانحمایت مالی از 

 P34 3 . حمایت از تحقیقات کاربردی مرتبط با موضوعات فراشناخت در آموزش عالی کشاورزی

کشور و از دیدگاه دانشجویان در خصوص روش تدریس های تحصیلی در دانشگاهبه طور رسمی و منظم در انتهای هر ترم و یا سال 

ها نآ برایهایی باشد پاداشمی بر مبنای نظریه فراشناختشان تدریس اساتید نظر سنجی انجام شود و ضمن معرفی مدرسانی که

 . تدریس شود در نظر گرفته شود تا سبب ایجاد انگیزه در اعضای هیئت علمی به منظور بهبود کیفیت
P35 3 

ی از فرصت مطالعاتی مطرح شده و تنها مندبهرههای تدریس بر مبنای نظریه فراشناخت و ارتقا کیفیت آن به عنوان یکی از شرط

 . جنبه پژوهشی آن مالک نباشد
P36 11 

 P37 13 گران. آموزشدر پذیری پرورش تفکر انتقادی و تقویت روحیه انتقاد

 P38 13 . به فراگیرانها پیشرفت و انتقال این هدفهای با هدف گرانآموزشآشنایی 

 P39 15 . تشویق فراگیران به یادگیری و درک مطلب، ایجاد انگیزه در فراگیران

 P40 15 . انگیزشی-عملکرد و پیامدهای فراشناختیهای آشنا کردن فراگیران با هدف

 P41 11 . آموزش ضمن خدمتهای آموزشی و کارگاههای در کالس گرانآموزشآموزش فراشناختی 

 P42 1 (. آگاهانه) یادگیری هدفمند، حافظهپذیری انعطاف، توجه کردن به کیفیت یادگیری

 P43 3 . یادگیری فراشناختیهای آشنایی فراگیران با روش

 P44 15 گران. آموزشآموزشی های ارتقاء مهارت

 P45 13 . تکالیف چالش برانگیز و توان خطر پذیریتشویق فراگیران به انتخاب 

 P46 1  .آن بر یادگیری تأثیریادگیری فراشناخت و -آموزشهای با روش گرانآموزشآموزشی برای آشنایی فراگیران و های توزیع بسته

 P47 1 . در مورد اثربخشی راهبردهای آموزشی فراشناخت گرانآموزشمتقاعد کردن 

 P48 2 . نیت معلم محوریترویج نکردن ذه

 P49 11 علمی مرتبط با فراشناختهای مقالهی تشویق به پژوهش و ارائه

 درهایی برنامه یاجرا و انیدانشجو یبرا یفراشناختهای یآگاه تیح اهمیتشر به دانشگاه در یآموزش و یفرهنگ ینهادها توجه

 . یدانش فراشناخت از آنان یوآگاه آموزش جهت
P50 1 

 P51 11 . پرورش فرهنگ درست یادگرفتن در فراگیران

 P52 11 . آموزشیی مؤسسهبیان اهمیت فراشناخت و تدریس و یادگیری بر پایه آن به عنوان یک ارزش در خانواده و جامعه و 

 P53 11 . محیط آموزشی شواهدی حاکی از شایستگی و لیاقت را برای فراگیر فراهم کند
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 P54 11 . گروه آموزشی به یادگیری درست برابر فراشناختتشویق فراگیر توسط 

 P55 11 . آموزش فراشناخت از دورن خانوادهسازی نهادینه

 P56 12 . در زمینه فراشناختها آموزش خانواده

 P57 11 . به رشد دانش فراشناختی فرزندان از کودکیها توجه خانواده

 P58 11 . دیگر افراد بزرگسال در آموزش فراشناختیتأکید بر روابط فراگیران و والدین با 

 P59 3 . هاان فراشناخت و ارتقاء جایگاه آننظرصاحببها دادن به مدرسان و 

 P60 11 . فرهنگی هر منطقههای آموزشی با توجه به ویژگیهای و برنامهها تنظیم محتوای کتاب

 P61 1 . بر تفکر انتقادی در کالس درس گرانآموزشتأکید 

 P62 3 . درس مشارکتی و همراه با همکاری باشدهای فضای حاکم بر کالس

 P63 13  .مطالبتر به منظور جلب توجه بهتر فراگیران به مواد آموخته شده و درک عمیق گرانآموزشفراشناختی توسط های طرح پرسش

 P64 13 . فراگیراناستدالل متفکرانه در ، تحلیل، فراهم کردن زمینه ایجاد تحقیق

 P65 15 . از رشد دانش فردی فراگیر گرآموزشحمایت 

 P66 12 . ایجاد فرصت به فراگیر برای نظارت بر عملکرد خود و قضاوت در مورد رفتارش

 P67 11 . تغییر ساختارکالس به صورت تبحری یا متمرکز بر هدف

 P68 11 . برخورد مناسب اعضای هیئت علمی با دانشجویانی شیوه

 P69 11 . در ارتباط با فراشناختها اغنا فکری خانواده

 P70 2 . تقویت استقالل فردی فراگیردرخانواده

 P71 3 . کنترل خویشتن داری در فراگیرهای تقویت ویژگی

 P72 11 . آموزشی فراشناخت برای فرزندانهای توجه والدین به کالس

 P73 15 . تقویت آگاهی و دانش فراشناخت فرزندانبا دانشگاه در ها همکاری خانواده

 P74 12 . به منظور توجه به آموزش فراشناخت فرزندانها برطرف کردن نیازهای مادی خانواده

 P75 1 . روانی فرزندان-تأمین نیازهای عاطفی

 P76 2 . تربیتی فرزندانهای توجه به شیوه

 P77 12 . ایجاد باور و نگرش مثبت در فرزندان

 P78 15 . به تحصیل فرزندان و آموزش و یادگیری فرزندان بر پایه نظریه فراشناختها تغییرنگرش خانواده

 P79 3 . به منظور همکاری در جهت آموزش مبتنی بر فراشناخت در فراگیرانها تقویت پیوند و ارتباط مراکز آموزشی با خانواده

 P80 3 . مدیرانگیری تصمیمهای توجه به سبک

 P81 12 . رهبری مدیرانهای توجه به سبک

 P82 1 . ارتباطی مدیرانهای توجه به مهارت

 P83 1 . توجه به خالقیت مدیران

 P84 15 . خاص و اعتماد به نفس در فراگیرهای تقویت بلندپروازی

 P85 11 . انتخاب درست مدیرگروه بر پایه شایسته ساالری

 P86 12 . آموزشی مدیرگروهرهبری و ، توانایی علمی

 P87 3 . آموزشیهای کاهش هزینه

 P88 13 . فراشناختسازی توجه به مراحل نهادینه

 P89 11 گران. آموزشنگرش و توانایی ، توجه مدیران به ارتقاء دانش

 P90 11 . توجه به انگیزه پیشرفت در مدیران

 P91 1 . توجه به مدیریت دانش در مدیران

 P92 3 . به وسایل و امکانات مختلف برای شکوفایی خالقیت در دانشجویانها کردن دانشگاهمجهز 

 P93 15 . طراحی آموزش به نحوی که توازن بین کمیت و کیفیت یادگیری ایجاد شود

 P94 12 . تغییر نگرش مدرسان نسبت به تدریس

بادل ت، به شرکت کنندگان برای بحثتر بیش از طریق اختصاص وقت هاکارگاهسازی آموزشی و غنیهای استمرار در برگزاری کارگاه

تنها جنبه تدریس و یادگیری داشته و بسیاری از اعضای هیئت ها این کارگاهاین که  نه، موفق یکدیگرهای نظر و استفاده از تجربه

 . شغلی در آن حضور یابندی علمی از روی اکراه و وظیفه
P95 1 

 P96 1 . مدیریت دانش وغیره مورد توجه قرار گیرد، انگیزه پیشرفت، آموزشیهای پذیرش نوآوری، در مدیرانتوجه به رضایت شغلی 

 P97 1 علمی مرتبط با فراشناخت در دانشگاههای و گروهها ایجاد هسته

 P98 5 . کنندمی که برابر با فراشناخت عملهایی بازدیدهای علمی از دانشگاه

 P99 3 . در دانشگاه به منظور آشنایی دانشجویان با فراشناختهایی همایش برگزاری

 P100 3 . و بازار کار کشاورزیها ارتباط منطقی بین دانشگاه
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 بازدارنده( باز یکدگذار) هادادهسازی مفهوم -2جدول 
 فراوانی  کد مفهوم

 Q1 11 . نبود اعتماد به نفس درآموزشگر و فراگیر

 Q 2 15 . نسبت به خود گرانآموزشضعیف فراگیران و ی خودپنداره

 Q3 3 . هاو سرفصلها نارضایتی از محتوای درس

 Q4 3 . نداشتن احساس کارآمدی در فراگیران

 Q5 12 . نا آگاهی و شناخت نسبت به اصول و مبانی فراشناخت و اجرا نشدن و استفاده از آن در مباحث تدریس و یادگیری

 Q6 2 . برای رشد فراشناخت در دوران مدرسههایی فراهم نکردن زمینه

 Q7 2 . نبود آمادگی کافی در فراگیران برای آموزش

 Q8 11 . نبود امکانات آموزشی کافی برای آموزش

 Q9 11 ندادن بودجه کافی برای مراکز آموزشی جهت آموزش فراشناخت اختصاص

 Q10 15 . مرتبط با فراشناختهای کتاب دانشگاه بههای و مجلهها تجهیز نشدن کتابخانه

 Q11 12 . نبود امکانات رفاهی کافی برای فراگیران

 Q12 1 . اختصاص ندادن زمان کافی برای آموزش

 Q13 3 . دانشگاههای در برنامهپذیری نبود انعطاف

 Q14 11 . دانشی یادگیرندگان-عاطفیی نبود شناخت بنیه

 Q15 11 . عاطفی فراگیران نبود آمادگی

 Q16 12 . نبود تناسب آموزش با توانایی درک و فهم جاری فراگیر

 Q17 11 . یادگیری فراشناختی و حس ارتباط با فراگیر شناسیرواننا آشنایی مدرسان با اصول 

 Q18 15 . که رفتار در آن حوزه به سادگی قابل مشاهده استهایی تمایل اغلب مدرسان به آموزش در حوزه

 Q19 15 . نا آگاهی یا ارزش قایل نشدن مدرسان برای آموزش راهبردهای فراشناختی

 Q20 11 . پیشرفت در فراگیرانی نبود توجه به انگیزه

 Q21 11 . هانامناسب بودن وضعیت فیزیکی کالس

 Q22 2 . فقراقتصادی خانواده

 Q23 3 . تمایل اغلب مدرسان به تربیت شناختی

 Q24 1 . آگاهی و ارزش قائل شدن مدرسان برای راهبردهای فراشناختی در آموزشنا 

 Q25 1 . یادگیری خودهای و محدودیتها ایجاد نکردن آگاهی در فراگیران نسبت به توانایی

 Q26 1 . دهندمی که انجامای نا آگاهی در فراگیران نسبت به پیامدهای دلخواه کار ویژه

 Q27 1 . مطالعه و پژوهش بر پایه فراشناخت در دانشجویانی نداشتن روحیه

 Q28 11 . در فراگیر دهینظمخودهای نبود تقویت ویژگی

 Q29 12 . هاایجاد نکردن آگاهی در فراگیران نسبت به کاربرد دانش و مهارت

 Q30 12 شخصیتی و فردی فراگیران در آموزشهای نبود توجه به تفاوت

 Q31 11 . امتحان و نمره، آموزش محضتأکید ویژه بر 

 Q32 2 . فراشناخت در فراگیرانسازی نبود توجه به مراحل نهادینه

 Q33 3 . تکیه بر انباشت محفوظات و بی اعتنایی در برانگیختن خالقیت

 
 

را  هاطبقهجنس، همنمادهای  1و  3در جدول 
طبقه مربوط به  1تشکیل دادند که در نهایت 

تشکیل ها طبقه مربوط به بازدارنده 3و  هابرندهپیش
، شامل عوامل فردی و رفتاری هابرندهپیش، گردید

 ،خانوادگی، محیطی، فرهنگی، ترویجیریزی، برنامه
نیز شامل عوامل ها بازدارنده. محیطی و انگیزشی

 . آموزشی بودروانشناختی و ای، زمینه
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 هابرندهپیشمربوط به های طبقه لیو تشک یمحور یکدگذار -9جدول 
 کدگزاری محوری هطبق عامل

 فردی و رفتاری هابرندهپیش

P11 
P12 
P13 
P14 
P15 

P1 
P2 
P3 
P4 
P6 

P16 
P17 

P7 
P8 

P9 

  ریزیبرنامه هابرندهپیش

P10 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P32 
P33 
P34 
P35 
P36 
P37 
P25 
P26 
P27 
P28 

 ترویجی هابرندهپیش

P29 
P30 
P31 
P43 
P44 
P38 
P40 

P41 
P42 
P46 
P47 
P48 

 فرهنگی هابرندهپیش

P50 . 

P51 
P52 
P59 
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P60 

 محیطی هابرندهپیش

P61 
P62 
P63 
P64 
P65 
P66 
P67 
P68 
P53 
P54 

 خانوادگی هابرندهپیش

P55 
P56 
P57 
P58 
P76 
P77 
P78 . 

P72 
P73 
P74 
P75 
P79 
P69 
P70 
P71 
P84 

 مدیریتی هابرندهپیش

P80 

P81 

P82 

P83 

P96 

P88 
P89 
P91 
P92 
P93 
P94 
P95 
P85 
P86 
P87 

P100 
P99 . 

P97 
P98 

 انگیزشی هابرندهپیش

P90 
P49 

 P39 ا

P45 
P5 
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 یان شامل مواردنظرصاحباز نظر ای نهیعامل زم
 رشد یالزم براهای نهیمانند فراهم نکردن زم

در  یکاف ینبود آمادگ، فراشناخت در دوران مدرسه
 یکاف ینبود امکانات آموزش، آموزش یبرا رانیفراگ
، رانیفراگ یبرا یکاف ینبود امکانات رفاه، آموزش یبرا

اختصاص ، جهت آموزش یاختصاص ندادن زمان کاف
آموزش  یبرا یمراکز آموزش یبرا یندادن بودجه کاف

، اهدانشگهای در برنامهپذیری نبود انعطاف، فراشناخت
 دانشگاه بههای و مجلهها نشدن کتابخانه زیتجه

 تینامناسب بودن وضع، مرتبط با فراشناختهای کتاب
  .باشدمی خانواده یو فقراقتصادها کالس یکیزیف

روان های عاملها بازدارنده دسته از نیدوم
باشد که در می هیگو 12است که شامل  یشناخت
 نیآخر یعامل آموزش. ارائه شده است( 1) جدول

فراشناخت در ی هیشدن نظر نهیمحدودکننده نهاد
 دیباشد که از دمی یکشاورز ینظام آموزش عال

و شناخت نسبت  یمانند: نا آگاه یصاحبنظران موارد
فراشناخت و اجرا نکردن و استفاده  یاصول و مبان به

در  ینا آگاه، یریادگیو  سیاز آن در مباحث تدر
ه کای ژهیدلخواه کار و یامدهاینسبت به پ رانیفراگ

کردن  نهینبود توجه به مراحل نهاد، دهندمی انجام
های عدم توجه به تفاوت، رانیفراشناخت در فراگ

و  ینا آگاه، در آموزش رانیفراگ یو فرد یتیشخص
 یفراشناخت یراهبردها یارزش قائل شدن مدرسان برا

نسبت به  رانیدر فراگ یآگاه جادیعدم ا، در آموزش
 نکردن جادیا، خود یریادگیهای تیو محدودها ییتوانا
، هانسبت به کاربرد دانش و مهارت رانیدر فراگ یآگاه

ختن یدر برانگ ییاعتنا یبر انباشت محفوظات و ب هیتک
 ،امتحان و نمره، بر آموزش محض ژهیو دیتأک، تیخالق

 فراشناخت هیمطالعه و پژوهش بر پای هینداشتن روح
های یژگینکردن و تیو تقو انیدر دانشجو

 (. 5 جدول) ردیگمی را در بر ریدر فراگ دهینظمخود

 بازدارنده ها مربوط بههای طبقه لیو تشک یمحور یکدگذار 6جدول 
 کدگزاری محوری هاطبقه هاعامل

 زمینه ای بازدارنده

Q6 
Q7 
Q8 

Q11 
Q12 

Q9 
Q13 
Q10 
Q21 
Q22 

 روان شناختی بازدارنده

Q23 
Q18 
Q24 
Q20 
Q14 
Q15 
Q16 
Q17 

Q1 
Q 2 
Q3 
Q4 

 آموزشی بازدارنده

Q5 
Q26 
Q32 
Q30 
Q19 
Q25 
Q29 
Q33 
Q31 
Q27 
Q28 
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 روین دانیم لیتحلی هیپژوهش با الهام از نظر نیا
 تیاست که وضع یفرض مبتن نیبر ا(، 1351) نیلو

 ندیبرآ، یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال
 شدن نهیاست که در نهاد یابعاد مختلف انیتعامل م

 انیاز م. فراشناخت در وضع موجود نقش دارند
، ریزیهای برنامهعامل، شده ییشناساهای عامل

، یفرهنگ، یخانوادگ، یجیترو، یطیمح، یتیریمد
های عاملبه صورت مثبت و  یو رفتار یفرد، یزشیانگ
 یبه صورت منف زین یو آموزش یروان شناخت، اینهیزم

 نیبه ا. شدن فراشناخت در ارتباط هستند نهیبا نهاد
های صورت که در صورت برجسته بودن عامل

در نظام آموزش  یو آموزش یروان شناخت، اینهیزم
فراشناخت در نظام به  یکل تیوضع، یکشاورز یعال
ورت برجسته بودن و در ص، نامطلوب تیوضع یسو

، یآموزش، یطیمح، یتیریمد، ریزیهای برنامهعامل
، یزشیو انگ یو رفتار یفرد، یفرهنگ، یخانوادگ

ه ب یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال تیوضع
 یبه عبارت. خواهد شد تیمطلوب هدا تیوضع یسو
، یکنون تیدر وضع، مدل نیا یتوان گفت بر مبنامی
، یو رفتار یفرد) سوق دهندههای عامل انیم ینزاع

، یخانوادگ، یآموزش، یطیمح، یتیریمد، ریزیبرنامه
 کنندهمحدودهای و عامل( یزشیو انگ یفرهنگ

، است انیدر جر( یو آموزش یروان شناخت، اینهیزم)
موفق کننده محدودهای کشمکش عامل نیدر ا اام

شدن  نهیشود نهادمی که مالحظه گونههمانبوده و 
تا کنون  یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال

در سمت  تیبدان معناست که وضع نیا، انجام نشده
های سوق دهنده نامطلوب و در سمت عاملهای عامل

 موردهای اقدام هیپا نیبر ا. مطلوب استکننده محدود
دن ش نهیمطلوب نهاد تیبه وضع دستیابی یتوجه برا

حول دو  یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال
ه در شوند ک کیتفک یجابیو ا یسلبهای دسته از اقدام

 فیمعطوف به تضع دیباها تالش یسلبهای اقدام
 نیا زین یجابیو در اقدامات اکننده محدودهای یژگیو

رنده بپیشهای یژگیو تیمعطوف به تقو دیباها تالش
 . باشد

 درونی عوامل اجزاء روابط بررسی، این بر عالوه
 ارتباط یک وجود حکایت از نیز و بازدارندهبرنده پیش

برای نمونه در ارتباط با اجزاء . داردها آن میان متقابل
نهادینه کردن نظریه توان گفت برنده میعوامل پیش

فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزی و توجه به 
این عوامل بایستی از باال به پایین مورد توجه قرار گیرد 

ریزان سطح کالن و از باال در درجه نخست برنامه و در
که الزم است خود به ، نظام آموزش عالی کشاورزی

اعمال و رفتار خود را ، فراشناخت اعتقاد داشته باشند
ن تهیه و تدوی، متناسب با فراشناخت تنظیم نمایند

کتب و محتوای آن را بر اساس فراشناخت مورد توجه 
و ضمن خدمت را برای قبل های قرار دهند آموزش

 قابلهای مدیران آموزشی در نظر بگیرند و سرفصل
در . انعطاف و عاری از مباحث نظری تدارک ببینند

این  بعدی مدیران آموزشی هستند که ضمنی مرحله
شناسند و با آن آشنا هستند می خود فراشناخت راکه 

رشد و توسعه این نظریه را در دانشگاه های زمینه
ترویج و ی ده و در محیط دانشگاه زمینهفراهم نمو

و فراگیران فراهم  گرانآموزشآموزش نظریه را بین 
طراحی نمایند و به  نموده و محیط آموزشی مناسب را

طور کلی فرهنگ فراشناختی را در دانشگاه نهادینه 
اعتقاد بر این است که نظریه  علی رغم این که. نمایند

ی و در درون خانواده فراشناخت بایستی از دوران کودک
الزم است مدیران آموزشی ترتیبی اتخاذ ، نهادینه گردد

نمایند که فرهنگ یادگیری درست در محیط خانواده 
و اعمال و رفتار خود ، مختلف ایجاد گرددهای با روش

یادگیری بر مبنای ی در زمینه و اعضای خانواده
، فراشناخت اصالح گردد که هر یک از اعضای خانواده

 گرددمی که ارایههایی محیط و آموزشگران، آموزش
 أثیرتفراشناخت در فراگیران سازی تواند در نهادینهمی

در نهایت عوامل انگیزشی وجود دارند که . داشته باشد
فراشناخت بلکه برای اقدام به هر ی نه تنها در زمینه

 وافی و کافی وجود داشتهی فعالیتی بایستی انگیزه
 در تمامیبرنده پیشین مدل نیز در قسمت باشد در ا

مربوط به آن وجود انگیزه برای فعالیت و های بخش
ها در مورد بازدارنده. باشدمی موفقیت الزم و ضروری

نخست بایستی زمینه و شرایط مورد ی نیز در مرحله
توجه قرار گیرد و موانعی که در این بخش وجود دارد 

یار فرد از محیط بسپذیری تأثیرمرتفع گردد زیرا میزان 
 از لحاظای باشد بعد از برداشتن عوامل زمینهمی زیاد
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فرد باید آمادگی الزم را کسب نماید و به  شناسیروان
بلوغ برسد و بعد از آمادگی فرد از لحاظ روحی و روانی 
موانع آموزشی که در این زمینه وجود دارد مشخص و 

تواند ای میاز طرفی عوامل زمینه. شناسایی گردد
 عوامل روانشناختی و آموزشی را نیز در بر داشته باشد

های و شاخصها مؤلفه، 1نگاره (. 3 و 2 نگاره)
فراشناخت در آموزش عالی کشاورزی را سازی نهادینه

 . دهدمی نشان MAXqda11 افزارنرمبا استفاده از 

 گیریبحث و نتیجه
 یآموزش عالگونه که در باال اشاره شد نظام همان

روبه رو است که سبب  یبا مسأله و مشکالت یکشاورز
ها آن گونه که به هدف یابیشده است در راه دست

رفت و در سند چشم انداز آن مشخص شده انتظار می

باال بودن نرخ  زیمدعا ن نیاست موفق نبوده و شاهد ا
 نسبت یهای کشاورزدانش آموختگان رشته یکاریب

محققان و  نهیزم نیدر ا. ه استکل جامع نیانگیبه م
 ی فراشناخت با توجههیباورند نظر نیبر ا شناسانروان

ام که در نظ یجیکه دارد و نتا یهای مثبتیبه اثرگذار
اند که از آن استفاده کرده ییکشورها یآموزش عال

و  نهیتواند زمشدن آن می نهیکرده است نهاد جادیا
رفع مسأله و مشکالت نظام  یمناسب برا یراهکار

و  هینظر نیا تیاما با وجود اهم. باشد یآموزش عال
 یهای آن در نظام آموزش عالیاثبات اثرگذار

توان به آن شده است و می یما توجه اندک یکشاورز
 انریا یکشاورز یدر نظام آموزش عال هینظر نیگفت ا

پژوهشگران مورد  یاز سو یباشد و حتای نو میهینظر
 . قرار گرفته است یمهر یلت و بغف

 

 
 فراشناخت در آموزش عالی کشاورزیسازی و بازدارنده نهادینهبرنده عوامل پیشارتباط  -7نگاره 
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 پژوهش یمدل نظرارتباط بین اجزا درونی  -2نگاره 

 
  پژوهش یمدل نظرارتباط بین اجزا درونی  -9نگاره 
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 ییپژوهش به شناسا نیا، موضوع تیلذا با توجه به اهم
شدن آن در  نهینهاد و بازدارندهبرنده پیشهای عامل

 نیان انظرصاحب دیاز د یکشاورز ینظام آموزش عال
ن نشا قیتحقهای افتهیکه  گونههمان. بخش پرداخت

برنده شپیهای عامل داستیپ زین 2داد و از نگاره 
 یفراشناخت در نظام آموزش عال هیکردن نظر نهینهاد

پژوهش شامل هشت عامل و  نیدر ا یکشاورز
بندی میبه سه دسته عامل تقس بازدارندههای عامل
 هیرکردن نظ نهینهادبرنده پیشعامل  نینخست. شدند

ریزان برنامه، باشدریزی میبرنامهفراشناخت عامل 
نظام  یاصلهای از مؤلفه یکشاورز ینظام آموزش عال

ام در نظ هیشدن نظر نهیتوانند به نهادمی هستند که
 نهیزم نیکمک کنند و در ا یکشاورز یآموزش عال

مانند  یدرسی امهبرن یعنصرهای الزم است که همه
 نهینهاد یرا برا... وها روش، هاسرفصل درس، هاهدف

کردن مورد توجه قرار داده و متناسب با فراشناخت 
 نهیزم نیدر اچنین . همکنند یو طراح میتنظ

 دیکه تأکهایی الزم است سرفصل یآموزشریزان برنامه
 ینظام آموزش عالهای بر محفوظات دارند را از برنامه

ها متاسفانه امروزه مطالب کتاب. حذف کنند یورزکشا
مطالب از  قیبه درک عم کهاند شده یطراح یطور
را  مطالب رانیشود و تنها فراگنمی منجر ریفراگ یسو

 یرا به دست فراموشها آن یحفظ کرده و پس از مدت
ها مطالب کتاب میکه در تنظ یدر صورت، سپارندمی

و  ریفراگ لیو تحل هیزبه توان استدالل و تج یستیبا
در  ژهیمسأله به و نیتوجه کرد و ا زینها آن تیتقو
که جا آن از. باشدمی آموزش فراشناخت مهم نهیزم

 و اقوام مختلفها تیقوم، هااز فرهنگ رانیفراگ
 موارد نیای به همه یستیباها آن باشند در آموزشمی

 نیبا ا یستیبا یتوجه و دقت کرد و مطالب آموزش
 نیو در ا. داشته باشد یسازگار و همخوان زین دموار

ها سرفصل نیطاف در تدوانع جادیضمن ا نهیزم
 یلذا برا. را به استاد همان درس بدهند اراتیاخت
 یدر نظام آموزش عال هینظر نیشدن ا نهینهاد

 یتسیمهم است و با اریبس ریزیبرنامهعامل  یکشاورز
به آن ای ژهیتوجه و گذارانسیاستو ریزان برنامه

و ( 1332) یصالحهای یبررس جینتا. مبذول دارند

 نیبر ا یدییمهر تأ زین( 1333) یآباد یو عل یرستم
 . باشدمی ادعا

 هیکردن نظر نهینهاد یو رفتار یفرد عامل
 هابرندهپیشاز  یبعدی فراشناخت به عنوان دسته

به منظور  دهدمی نشان 1 که نگاره طور. همانباشدمی
شدن فراشناخت در نظام آموزش  نهیکمک به نهاد

مهم است که در  یو رفتار یعامل فرد یکشاورز یعال
، زانیر برنامهو  گذارانسیاستاز  کیهر  نهیزم نیا

 تیو در نها رانیو فراگ گرانآموزش، یآموزش رانیمد
به فراشناخت باور داشته و  یستیخانواده با یاعضا

را بر آن هماهنگ  یریادگیاعمال و رفتار خود در 
دهد، می نشان زیمورد ن نیاهای هیگو. سازند

در آموزش  یو مهم یدیبه عنوان عنصر کل گرآموزش
ی نظارت کامل بر نحوه یستیبا کهباشد می فراشناخت

 ییداشته باشد و تا جا رانیفراگی و مطالعه یریادگی
 ینو مطالعه را مبت یریادگی نیباشد اپذیر میامکانکه 

 یگامهن نیکند و ا نهیفراشناخت نهاد یبر اصول و مبان
 یبا راهبردها گرانآموزشست که خود اپذیر انجام

 نهیوجود خود نهاد درفراشناخت آشنا باشند و آن را 
به طور کامل از آن استفاده  سیتدر ندیکرده و در فرآ

 آنهای یبه فراشناخت و برتر گرآموزشباور . کنند
 سیتدر ندیاز آن در فرآ یوی تواند در استفادهمی

ار عطی مطالعه نهیزم نیمؤثر باشد که در ا یریادگی
( 1313) یو محتشم یصادق (؛1311) فیخامنه و س

ش و نق گرآموزشکه  دینمامی دیین مطلب را تأیا زین
شدن  نهیدر نهاد یادیز تیاهم یو یو رفتار یفرد

 هاییژگیتوجه به و گریموضوع مهم د. فراشناخت دارد
 یریادگیآموزش و  یبرا رانیفراگ یو دانش یعاطف

 نیبه ا یستیبا گرانآموزشباشد که می یفراشناخت
 ریرا از هر نظر در فراگ یآمادگ نیمورد توجه کنند و ا

و  یتوان گفت که عامل فردمی در کل. کنند جادیا
 یو آموزش فراشناخت عامل مهم یریادگیدر  یرفتار
ن به آ یستیبا ریو هم فراگ گرآموزشباشد که هم می

 یستیراشناخت باشدن ف نهینهاد یتوجه کرده و برا
. ندینما تیرا در وجود خود اصالح و تقوها عامل نیا

 یو عال یزدی ینیو ام( 2112) کولیو ن لیبوی مطالعه
 . باشدمی مطلب نیهم راستا با ا زین( 1311)
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 هیشدن نظر نهینهاد یبعدی برندهپیش عامل
عامل  یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال

 (؛2111) که شانون طورهماندر واقع . است یتیریمد
 و گردان شکن و همکاران( 1311) فیعطار خامنه و س

در ارتباط با  رانیاشاره نمودند اگر مد( 1313)
و ها یبرترچنین ، همآن تیفراشناخت و اهم

مهم  یتوانند عنصرمی آن آگاه باشندهای یمندسود
شدن فراشناخت در  نهینهاد یدر راستا رگذاریو تأث
 رانیو پس از آن در فراگ گرانآموزشاول در ی وهله

امکانات چنین هم مناسب طیباشند و فضا و مح
 یدر مرکزهاها نوع آموزش نیا یمطلوب را برا

توان می مورد نیدر اچنین . همکنند جادیا یآموزش
 تیفراشناخت و اهم نهیدر زم رانیگفت آموزش مد

 نیآنان در ا یازهایبرطرف کردن نآن و توجه کردن به 
فراشناخت  هیکردن نظر نهیدر نهاد یعامل مهم نهیزم

چنین . همباشدمی یکشاورز یدر نظام آموزش عال
های کارگاه قیتوانند از طرمی یآموزش رانیمد

فراشناخت های در رابطه با فنون مهارت یآموزش
از الزم را به مدرسان ارائه دهند در واقع های آموزش

 أتیه یبه مشاهده اعضا یآموزشهای کارگاه قیطر
 .بپردازند، رندیگمی را به کارها مهارت نیکه ا یعلم
انجام  یبراسازی نو و بسترهای دگاهیاز د تیحما

مؤثر های مستقل توسط محققان از اقدامهای پژوهش
 شدن فراشناخت نهینهادی نهیدر زم یآموزش رانیمد
 . باشدمی

 هینظر یهابرندهپیشاز  یکی زین یجیترو عامل
. باشدمی یکشاورز یفراشناخت در آموزش عال

بر تر بیش عامل نیشود امی که مالحظه گونههمان
که آموزش  ییاز آنجا، دارد دیتأک یآموزشهای مسأله

تواند می از دانشگاه شیپهای فراشناخت در سال
 یبراداشته باشد  تریبیشمثبت های یاثرگذار

در دوران اند دهیرا ندها آموزش نیکه ا یرانیگفرا
 به آموزش میمستق ریتوان به صورت غمی دانشگاه

بر تر گران بیشآموزشمثال  یبرا، پرداختها آن
 تیو تقو شیدرست و افزا یریادگیهای روش

ه توج رایتوجه دارند ز رانیفراگ یفراشناختهای مهارت
شده و  یریادگی اتتواند سبب ثبمی موارد نیبه ا

و  لیبو نهیزم نیدر ا. ردیصورت پذتر قیعم یریادگی

نظر ( 1311) فیو عطارخامنه و س( 2112) کولین
 . دارند یمشابه
 هینظربرنده پیشهای از عامل گرید یکی

به عنوان  یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال
درست سازی فرهنگ. شدگذاری نام یعامل فرهنگ

فراشناخت و  تیاهم انیب، رانیدر فراگ ادگرفتنی
ر ارزش د کیآن به عنوان  هیبر پا یریادگیو  سیتدر

 تیاهم یدارا یآموزشی جامعه و مؤسسه، خانواده
 گونههمانمورد  نیتوان گفت در امی. است یاریبس

اشاره نمودند ( 1311) آب الوان و همکاران یکه اکبر
های برنامه یدر دانشگاه با اجرا یفرهنگ یهم نهادها

کردن فراشناخت مؤثر  نهیتوانند در نهادمی یغیتبل
، آموزش درست و بجا قیتوان از طرمی باشند و هم

در  و تیتقو رانیرا در فراگ ادگرفتنیفرهنگ درست 
فرهنگ در مراکز  کیرا به  ادگرفتنیواقع درست 

 . کرد لیتبد یآموزش عال
 هیکردن نظر نهینهاد یبرا یبعدی برندهپیش عامل

نقش مؤثر و  طیمح. است یطیعامل مح، فراشناخت
خالق و  رانیفراگ تیدر پرورش و تقو یریانکارناپذ

 تیتقو زین یکشاورز انینوآور دارد و در مورد دانشجو
باشد که با می موضوعترین یاصل یو نوآور تیخالق
شدن آن در  ورشدن فراشناخت سبب متبل نهینهاد

در  یستیفراشناخت با نیشود و امی ریوجود فراگ
، یپرورش داده شود که همراه با تفکر انتقاد یطیمح

 طیضرورت توجه به مح. باشد یمشارکت و همکار
 جیمناسب و متناسب با فراشناخت در نتا یریادگی

 ایو اسکاردامال( 2115)می نیتوماس و کهای یبررس
مورد  زین( 1313، یعقوبی از؛ به نقل 1332) تریو بر
 . قرار گرفته است دیتأک

شدن  نهینهاد یسوق دهنده بعد یخانوادگ عامل
. است یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال

است که فرزندان  ینهاد ترینمهمو  نیخانواده نخست
آموزگاران فرزندان  نیو نخست ابندیمی در آن پرورش

 نهیو نهاد تیتقو یامنظور بر نیخانواده هستند به هم
 از خانواده شروع یستیبا رانیشدن فراشناخت در فراگ

 نهیدر زمها را از آغاز به خانوادههایی کرد و آموزش
ها درست به فرزندان داد و خانواده یاددهیآموزش و 

آن در  تیدرست فرزندان و اهم یریادگیرا در جهت 
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 نهیزم نیدر ا. آگاه ساخت لیدوران تحصی همه
آموزش  تیبر ضرورت و اهم زین( 2113) مرمنیز

کرده و آن را مهم  دیخانواده تأک طیمحفراشناخت در 
 . برشمرده است

شدن  نهیتواند به نهادمی که یگریمهم د عامل
 ،کمک کند یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عال

 سیتدر ندیدر فرآ زشیانگ. است یزشیعامل انگ
شرط  ترینمهماست و  لهیهم هدف و هم وس یریادگی
باشد که به باور صاحبنظران الزم است در می یریادگی
وجه به آن ت زیبر فراشناخت ن یمبتن ینظام آموزش کی

انسان و عامل های تیمحرک فعال روین زشیانگ. شود
باورند که  نیبر ا شناسان. رواناستها آن جهت دهنده

 یلیخ یلیتحص شرفتیو پ یریادگیدر  زشینقش انگ
در  یتواند نقش مهممی باشد کهمی مؤثرتر از هوش

 رایو آماده و هوش یریادگی یبرا ریآماده ساختن فراگ
 یریادگیو  سیتدر ندینگه داشتن او در طول فرآ

 یراب زشیانگ جادیا تیلذا با توجه به اهم. داشته باشد
 تیبر اهم یان مبننظرصاحب دیدرست و تأک یریادگی

بر فراشناخت الزم  یمبتن یآن در نظام آموزش عال
 رانینظام مانند مد یاصل یدر عنصرها زهیانگ نیاست ا
 یاعضا، در آنها شرفتیپ زهیبها دادن به انگ قیاز طر

 به پژوهش قیتشو قیاز طر انیو دانشجو یعلم ئتیه
مرتبط با فراشناخت و انتخاب  یعلمهای مقالهی و ارائه

 به طرقپذیری و توان خطر زیچالش برانگ فیتکال
 الزم است گرید یشود و از سو تیو تقو جادیمختلف ا

در  زهیانگ جادینظام به منظور ا یاز عنصرها کیهر 
الش ت تیفیبا ک یریادگی سیتدر جادیبه منظور ا دخو

 نهیآن در نهاد تیو اهم زشیانگی نهیدر زم. کنند
و گردان ( 1313) شدن فراشناخت برجسته و همکاران

 دندیرس یمشابه جیبه نتا زین( 1313) شکن و همکاران
بر اساس  یریادگیو  سیرا در تدر زشیانگ تیو اهم

 مهم رانیو فراگ یعلم ئتیه یاعضا یفراشناخت برا
 . دانندمی

 نهینهادهای بازدارنده، هااز عامل یبعدی دسته
 یفراشناخت در نظام آموزش عالی هیشدن نظر

 نهیبازدارنده نهادکه هایی عامل، باشندمی یکشاورز
 یفراشناخت در نظام آموزش عال هیشدن نظر

 ،اینهیزمهای عاملی به سه دسته، شودمی یکشاورز

مان ز نیبهتر. شوندمی میتقس یو آموزش یروانشناخت
بر اساس  یریادگیآموزش فراشناخت و  یبرا

 این است و به علت یفراشناخت دوران مدرسه و کودک
قرار نگرفته  ریفراگ اریاز در اختاز آغها آموزش نیاکه 

درست به او  یریادگیو آموزش درست در ارتباط با 
های با همان روش رانیداده نشده است لذا فراگ

و ند ارفته و رشد کرده یریادگینادرست به استقبال 
زی سانهیو نهادها روش نیا رییلذا در دوران دانشگاه تغ
 سخت و دشوار یتا حدودها آن روش درست در وجود

 یاز مراکز آموزش عال یاریدر بسچنین . همباشدمی
 یوجود ندارد و حتها آموزش نیا یامکانات مناسب برا

 یرایکه بس یکشاورزهای شده است که در رشته دهید
ارائه شود  یبه صورت عمل یستیآن باهای از درس

 ینامناسب بوده و حت یآموزش طیامکانات و شرا
خاص با  یطیدر مح یستیبا که یعملهای درس

درس و به صورت های ارائه شود در کالس ژهیامکانات و
شود که خود مسبب می به دانشجو عرضه یسخنران

 یکشاورز تگاندانش آموخ ادیمسأله و مشکالت ز
و ( 2112) کولیو ن لیکه بو طورهمانلذا ، باشدمی
برطرف ، اشاره نمودند( 1311) یو عال یزدی ینیام

الزم  طیو فراهم ساختن شراای نهیزمهای عاملکردن 
تواند می کردن و آموزش فراشناخت نهینهاد یبرا

 . راستا باشد نیدر ا یکمک مؤثر
ها بازدارندهاز  یگریدی دسته یروان شناخت عامل

فراشناخت از  هیکه گفته شد نظر طور. هماناست
ر گشته و د یتیو ترب یوارد مبحث آموزش شناسیروان

و توجه کردن به بحث  شناسیرواناصول  زیارائه آن ن
باشد و توجه نکردن به می مهم اریبس یروان شناخت

در نظام آموزش  بازدارنده کیتواند به عنوان می آن
 یمدرسان آموزش عالتر . بیششود یتلق یعال

هستند  نهیزم نیدر ا یکشاورزان متخصصان موضوع
 سیتدرهای و مهارتا هو در ارتباط با روش

که  یعلم ئتیه یو اعضااند دهیالزم را ندهای آموزش
و با فراشناخت آشنا اند دهیآموزش د نهیزم نیدر ا

 سیاستفاده از آن در تدر یالزم را برا یهامنبعهستند 
 ندارند اریدر اخت( یتخصص یزمان و مواد آموزش)
در  اتیبخش از ادب نیا نیبنابرا( 2111، ادیگئورق)

 ،باشدمی عمل - هیشکاف نظر یحوزه فراشناخت دارا
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ضرورت فراشناخت  یدانشگاههای یابیو ارزها یبررس
 یبراها شسازند اما کوشمی را برجسته یریادگیدر 

 به ندرت صورت یمعمولهای انتقال آن به کالس
لذا (، 1335، یخوش گفتار مقدم و خراز) ردیگمی
ود را به آموزش معمول که فراشناخت راه خ نیا یبرا

 رانیو مد گذاران، سیاستزانیالزم است برنامه ر ابدیب
از ، ندیآن اتخاذ نما لیبه منظور تسه یبیترت یآموزش

مرتبط  یآموزشهای و کالسها ارگاهک یجمله برگزار
های و گذراندن دوره یتیعلوم ترب، شناسیروانبا 

 یدرست برا سیمرتبط با اصول و فنون تدر یآموزش
و ضمن خدمت مورد توجه  شیپهای مدرسان در دوره

در ها آموزش نیا یالزم برا یهامنبعو  ردیقرار گ
 تئیه یاعضا تیاستادان گذاشته شود و در نها اریاخت
فراشناخت  هیخود را بر پا سیتدرهای که روش یعلم
و اصالح قرار داده و  ینیدرست مورد بازب یریادگیو 
شود مورد می در کار آنان مشاهده یمطلوب جینتا

 تئیه یقرار گرفته و به عنوان اعضا تیو حما قیتشو
 . شوند یعلوم معرف ریوز ینمونه از سو یعلم

شدن  نهینهاد گریدی بازدارنده یآموزش عامل
 یکشاورز یفراشناخت در نظام آموزش عالی هینظر
ث را بر مباح دیتأک ترینبیش یعامل آموزش. باشدمی
 نیدارد و ا گرانآموزشو  رانیو دانش فراگ یهآگا

 ئتیاز اعضاء ه یاریباشد چرا که بسمی یموضوع مهم
 انهگیب راشناختبا مبحث ف یکشاورزهای رشته یعلم

ا مدع نیشاهد ا، انددهینشن زینام آن را ن یبوده و حت
کردن صاحبنظران مبحث فراشناخت در  دایپ

 یبود که پژوهشگران پس از بررس یکشاورزهای رشته
فراوان تنها موفق به شناخت پنج نفر  یو پرس و جوها

 نهیکه در زم یو آموزش کشاورز جیترو شیدر گرا
وان تمی شدند و به جرأت، فراشناخت صاحبنظر بودند

 گریدهای رشته یعلم ئتیاعضاء ه یگفت برا
 باشد ومی نا آشنا زینام فراشناخت ن یحت یکشاورز

 یلمع ئتیه یاعضا نیحد در ب نیتا ا هینظر نیا یتوق
وان تمی قرار گرفته چگونه یو مورد کم لطف گانهیب

کردن آن بپردازند و  نهیانتظار داشت که به نهاد
خود را هماهنگ با آن  سیو تدر یآموزشهای روش
مهم که در واقع ی محدودکننده نیلذا ا، کنند یطراح

 در نظام هینظر نیکردن ا نهیبه عنوان بازدارنده نهاد
های کند و در مطالعهمی عمل یکشاورز یآموزش عال

 یو عال یزدی ینی؛ ام2112) کولیو ن لیبو نیشیپ
 دیبر آن تأک( 1311) فیو عطار خامنه و س( 1311)

 تیبا عنا، ردیقرار گ یمورد توجه جد یستیبا، نمودند
، یریادگی یفراشناخت یبودن راهبردهاپذیر به آموزش

ضمن کسب اطالعات و  گرانآموزششود می شنهادیپ
و  یریادگیهای مهارت نهیالزم در زمهای مهارت

آموزش و  یبا چگونگ، خود یریادگیکاربرد آن در 
و  یآموزشهای در دوره انیدر دانشجوها آن تیتقو

آشنا شوند و به آموزش آن به ، ضمن خدمت
بر  قیطر نیمبادرت ورزند تا از ا زیخود ن رندگانیادگی

 رندگانیادگی شرفتیشدن فراشناخت و پ نهینهاد
و ها تیبه فعل درآوردن خالق. باشند رگذاریتأث

مشارکت در حل ، استادان یآموزش یاستعدادها
تواند مؤثر می نهیزم نیگروه در ا یآموزشهای مسأله
 یابه ج گرانآموزششود می هیتوص نیافزون بر ا. باشد

 ندیبر فرآ رانیفراگ یریادگیوحجم  جیبر نتا دیتأک
ا داشته باشند ت دیتأک یریادگیهای و روش یریادگی

 یریادگیهای بتوانند مهارت رانیفراگ قیطر نیاز ا
، خودرهبر یرندگانیادگیخود را توسعه داده و به 

در ارتباط با . مادام العمر و فعال مبدل شوند، مستقل
و  یریادگیو فنون ها آموزش مهارت زین انیدانشجو

ورود ی مطالعه درست در دانشگاه و در مرحله
آنان مورد  یریادگی ندیفرآ بهبود یبرا انیدانشجو

 کالج، ورکیکه دانشگاه  گونههمان. ردیتوجه قرار گ
 یاریدانشگاه دارت مورث و بس، یدانشگاه برکل، ومفر

در ند امهم توانسته نیبا توجه به ا گریدهای از دانشگاه
فق خود مو اانیدر دانشجو تیفیدرست و با ک یریادگی

 . باشند



 7931 پاییز، 64شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 39   

 هابعمن
در  انیدانشجو یفراشناخت یمهارتها یابیارز "(. 1333. )ص، یعلوم یو غالم ز، انیصمد، ح، یمیرح، م، ینیام

 تیو ترب میتعلپژوهش در مسائل  "ینظام آموزش عال یدر کارکردها یشیبازاند، یدروس معارف اسالم
 . 121-113صص ، 21شماره ، دیدوره جد، کمیو  ستیسال ب، یاسالم

 یفراشناختهای کالس بر رشد مهارت تیریمدهای سبک تأثیر یبررس "(. 1311. )آ، یو عال. ا، س، یزدی نیام
 . 13-31صص(. 1) 3شماره، شناسیروانو  یتیمجله مطالعات ترب، "دانش آموزان

دانش آموزان سوم  یاضیر یریادگیبر  یتیوضع یفراشناخت تأثیر"(. 1311. )م، ریو خ.، ر، آب الوان یاکبر
انشگاه د یتیو علوم ترب شناسیرواندانشکده ، یتیترب شناسیروان ارشدکارشناسی نامهپایان. "ییراهنما

 . رازیش
، رانیمد انیدر م یسازمان یبر نوآور مؤثرعوامل  یبررس"(. 1313. )ب، این یمیو حک، م، یحاتم،. ر، س، آقا داود

 یدانشگاه آزاد اسالم یعلوم اجتماع یتخصص نامه. فصل"ارشد مخابرات استان اصفهان رانیمد یمطالعه مورد
 . 111-121صص، ازدهیشماره ، سال چهارم، واحد شوشتر

نظارت ، سازمان دادن، یبسط ده، یمرور ذهن) یریادگی یراهبردها یآموزشها تأثیر یبررس "(. 1335. )نام یب
 .www:تیقابل دسترس در سا. " رستانیهوش مقطع دب زیدر دانش آموزان ت یلیتحص شرفتیبر پ( بر درک

google. com  
 یسیانشا نو شرفتیدر پ سیتدر یالگو تأثیر یبررس"(. 1313. )ب، یو زند. ح، قاسم پورمقدم،. ل، برجسته

دانشکده  ارشدکارشناسی نامهپایان. "هیدو شهرستان اروم هیمدارس ناح ییاول راهنما هیدانش آموزان پا
 . نور تهران امیدانشگاه پ یتیو علوم ترب شناسیروان

دانش  یلیتحص تیموفق زانیبا م یو فراشناخت یشناخت یرابطه راهبردها"(. 1331. )م، یفیشر. ک، زیپرو
 . 1-2صص. 1شماره. 1دوره، آموزش یراهبردها نامه. فصل"مقطع متوسطه ییو روشتا یآموزان شهر

 تیدر ترب یفراشناختهای آموزش مهارت یبرا یمدل "(. 1335. )ک، س، یخراز،. ار، ع، خوش گفتار مقدم
 . 1-22صص. 15شماره. سال چهارم، و کالن یراهبردهای استیس نامه. فصل"ندهیمعلم آ

 یو آموزش راهبردها یآموزش اسناد یاثربخش سهیمقا"(. 1312. )ح، یو مولو. ش، یریام.، م، یدهقان
 طهیپژوهش در ح نامه. فصل"بر درک مطلب دانش آموزان نا رسا خوان شهر اصفهان یاسناد -یفراشناخت

 . 112-121صص. 1شماره. 1سال . ییکودکان استثنا
ی زهیانگ یپیشبیندر  یو فراشناخت یشناخت یریادگی یراهبردها تأثیر "(. 1333. )و، یآباد یو عل.، ف، یستمر

 و آموزش تیریپژوهش مد نامه. فصل"کرمانشاه یدانشگاه راز یکشاورز انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ
 . 21-12صص. 31زییپا. 31شماره. یکشاورز

 امیپ، دانشگاه فیو ضع یقو یفراشناخت یدانش و مهار تها یقیتطب یبررس "(. 1311. )ر، م، یسرمد، ح، زارع
 . 22-11صص. 3و2، نور کیپ نامه. فصل"نور

بر عملکرد  یفراشناختهای آموزش . تأثیر"( 1311. )س، یع و رشت، دوست گانهی.، م، نبرومندنسب، یسراج خرم
 . 21-13صص(. 13شناسی. )رواننو در های افتهی. "ییدانش آموزان مقطع راهنما یاضیدرس ر یلیتحص

 . تهران:انتشارات آگاه. "و آموزش یریادگی شناسی، روانیپرورش شناسیروان"(. 1311. )ع، فیس
. "یلیبر عملکرد تحص یفراشناختهای آموزش یمربوط به اثربخشهای افتهی لیفراتحل"(. 1332. )م، یصالح

 . 15-11صص. شماره اول. سال اول. یریادگیدر  یشناخت یدوفصلنامه راهبردها
دوره ، آموزش یراهبردها نامه. فصل"یریادگیندینقش فراشناخت در فرآ"(. 1313. )ر، یو محتشم. ز، یصادق
 113-111صص. 1شماره. 3



 ... یبندتیو اولو ییشناسا 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 36 

و  یشناخت یراهبردها، یزشیانگ یباورها نیبی رابطه"(. 1313. )م، ییکدخدا. ر، انیباقر. ف، ینیعابد
-11صص. 3شماره. 12دوره، یمجله علوم شناخت. "بیرغهای آزمون مدل، یدانشگاه تیبا موفق یفراشناخت

31 . 
. "یلیتحص شرفتیو پ زشیمطالعه بر انگ یریادگی یراهبردها تأثیر"(. 1311. )ا، ع، فیو س. ف، عطار خامنه
 . 51-11صص. سال نهم، یتیترب شناسیروانمطالعات  نامهپژوهش

 یدر بهبود انشا یو شناخت یفراشناخت یراهبردها یریبه کارگ تأثیر"(. 1312. )ف، و آدم زاده. ب، بناب یغبار
، فتمو ه یدوره س، یتیو علوم ترب شناسیروانمجله . "ییدر مقطع ابتدا یریادگیدانش آموزان با اختالالت 

 . 51 -11ص  1شماره 
 یدامپزشک، یکشاورز یعلم أتیه یاعضا هاتیترج لیتحل"(. 1331. )ح، ع، و پاپ زن،. ج، یعقوبی.، ش، یفکر

. ارشدکارشناسی نامهپایان. "یآموزش لیو وسا سیتدرهای سبکو ها در استفاده از روش رانیا یعیو منابع طب
 . یدانشگاه راز یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد

، تیبر خالق یو فراشناخت یشناخت یآموزش راهبردها یاثربخش "(. 1332. )ن، یهاشم. آ، یکرم، ب، یکرم
 . 121-131. 1شماره. 2دوره، یدر علوم انسان تیمجله ابتکار و خالق. "یلیو خودپنداره تحص شرفتیپ زهیانگ

اسناد در دانش های و سبک یریادگی یراهبردها نیرابطه ب یبررس. 1311. هیسم، بیو غر. یعل دیس، ییایمیک
 . 33-111صص. وم. شماره د. دوره سوم. یمجله علوم رفتار. آموزان مقطع متوسطه

 یریادگی یکردهایو رو یخودکارآمد، ییتوانا نیبی رابطه"(. 1331. )ا، غ، یو صرام.، پ، وریکد. م، س، یکوچک
انشگاه د. یتیترب شناسیروان ارشدکارشناسی نامهپایان. "ریمس لیتحل کی. با فراشناخت در دانش آموزان

 . معلم تیترب
 یبر خود راهبر یبسته فراشناخت سیتدر تأثیر"(. 1313. )س، یو عجم.، ح، م، انیارمحمدی.، م، گردان شکن

. یکآموزش در علوم پزش یرانیمجله ا. "اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یمدارک پزشک انیدانشجو یریادگیدر 
 . 131-111صص. 11( 2)

. "اردیپا ینیبر کارآفر دیبا تأک یکشاورز یتوسعه آموزش عال"(. 1335. )م، یمحمد یوسفی. ف، یگل. ر، یموحد
 . 55-11صص. شماره اول، جلدسوم، یدر کشاورز ینیکارآفر هینشر

 نامه. فصل"یدوره آموزش کشاورز یبرا یداریآموزش گز افتیره"(. 1312. )غ، یزمان. س، یمانیفر یمقدس
 . 11-25صص(. 1) 3، یو آموزش کشاورز جیعلوم ترو

 . 12-23. 21شماره، افتیره نامه. فصل"آن فیدانشگاه و تعر"(. 1311. )ر، یمنصور
 یو فراشناخت یشناخت یآموزش راهبردها یاثربخش"(. 1333. )ر، یو ساعد موچش. ر، یکردنوقاب.، ی، یمعروف

ماره ش. سال اول. یریادگیدر  یشناخت یراهبردها نامهفصلدو . "یدرس علوم تجرب یلیتحص شرفتیبر پ
 . 11-32صص. دوم

 یدرس، متون یادداریو  یریادگیش یبر افزا یو فراشناخت یشناختای آموزش راهبرده تأثیر". 1311. ب، یملک
 . 12-51صص. 3شماره. 1سال . یعلوم شناختهای تازه. "مختلف

 یراهبردها تأثیر"(. 1331. )ا، ایو آزادن. ع، ندوشن یجعفر.، ح، م، اتابک یباقر،، ن، یاحمدآباد یمحمد
مجله پژوهش در . "زدیشهر  رستانیدر دانش آموزان دوره اول دب یاضیبر حل مسائل ر یفراشناخت

 . 131-112صص(. 31یاپیپ) 1شماره، دوره دوم. سال نهم، یدرس ریزیبرنامه
بر بهبود عملکرد خواندن دانش  یو آموزش اسناد یفراشناخت یآموزش راهبردها تأثیر"(. 1311. )ق، ا، یعقوبی

. یروان شناخت مطالعات نامه. فصل"شهر همدان ییچهارم و پنجم ابتدا هیآموزان نارسا خوان دختر پا
 . 25-15صص. 1شماره. 1دوره. دانشگاه الزهرا یتیو علوم ترب شناسیرواندانشکده 



 7931 پاییز، 64شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 33   

Anderson, N. J. (2002). "The role of metacognition in second Language Teaching and Learning. 

Birgham Young University, Eric DigestByrnes". I. P. 1996. Cognitive development and 

learning in instruction content. Boston: Allyn and bacon.  

Alnso, S. S. and Vovides, Y (2007) "education and psychology college: Integration of 

metacognitive skills in the design of learning objects". Computers in human behavior, vol. 23, 

Issue. 6. Pp: 2585-2595.  

Boyle, T. J., and Nicol J. D. (2003). "Using classroom communication systems to support 

interaction and discussion in large class settings". Association for Learning Technology 

Journal (ALT-J), 11 (3). Pp:43-57.  

Coutinho, S. A. (2006). "Relationship between the need for cognition metacognition, and 

intellectual task performance". Educational Research and Reviews, 1 (5). Pp: 162-164.  

Charmz,k. (2006). "Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis". 

London sage.  

Flavell, J. H. (1976). "Metacognitive spects of problem solving", INL. B. Rensich (ED.) theNature 

of intelligence. Hill-Sdale, NJ: Erlbaum.  

Lewin,K. (1951). "field Theory in social science". Harper & Row. New York.  

Pintrich,R,R, (2002). "motivation in Education:schunk,D,H,Theory,Reasearcg and Applica tion". 

Newjersy,Johnston.  

Price, G. M., and Weaver, W. T. (1990). " Synectics in the classroom". Wellspring, 3, 15-19.  

Pintrich, P. R., DeGroot, E. V. (1990). " Motivational and self-regulated learning components of 

classroom academic performance". Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40 

Panaoura, A., Philippou, G., &Christou, C., (2003). "Young Pupil’s Metacognitive Ability in 

Mathematics, European Research in Mathematics Education lll": Group 3, http:// www. dm. 

Unipi. it / ~ Didattica / CERME3 /Proceedings/Groups/ TG3 / TG3_Panaoura_Cerme 3.  

Straus,A,L. & Corbin,J. (1998). "Basic of Qualitative Research". London: SAGE.,P;87.  

Slavin,R. E. 2006. Educational psychology: Theory and practice (8th ed). New York. Pp:86-174.  

Sandi- Urena, G. S. (2008). "Design and validation of a multimethod assessment of meta 

cognition and study of the effectiveness of metacognitive interventions". Unpublished 

Doctoral Dissertation. Clemson, SC: Graduate School of Clemson University.  

Shannon,H,D. (2008). " The effectiveness of a rebt training program in increasing in 

mathematics". Journal of rational-emotive&cognitive-behavior therapy. 16 (3). Pp:197-209.  

Thomas, G. P., & Kin Mee, D. A. (2005). "Changing The Learning Environment to enhance 

students’ metacognition in Hong Kong primary school classrooms", Learning environments 

research. 8 (2): 221–243 

Veenman, M. V. J., and Spaans, M. A. (2005). Relation between intellectual and meta-cognitive 

skills: Age and task differences. Learning and Individual Differences, 15 (1 & 2). Pp:159-176.  

Ulmer, J. D., & Torres, R. M. (2007). "A comparison of the cognitive behaviors exhibited by 

secondary agriculture and science teachers". Journal of Agricultural Education, 48 (1).  

Zimmerman, B. J., & Treasure,D,R,. (2003). " Relationship among achievement goal orientations 

and multidimension situational motivation in physical education". Breeds psycho,72,pp,87-

103.  

 



 No 46, Winter 2018 

 56 JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH 

 

 

Promoters and Deterrents of Institutionalizing Meta Cognitive Theory in 

Agricultural Education System in Iran 

M. Taghibaygi1, M. Baradaran2, and A. H. Alibeygi3 

1- Ph. D. Student of Agricultural Education, Agricultural and Natural 

Resources, University of Khuzestan.  

2. Associate Professor and member of faculty member of Khuzestan 

Agricultural and Natural Resources University.  

3. Associate professor and faculty member of Agricultural and Natural 

Resources Campus of Razi University of Kermanshah.  

 

Abstract 

Metacognition means learning how to learn leads to a lasting learning of students and the 

creation of long-term effects that later will remain in the pervasive environment outside of the 

university. psychologists believe that the factors that have caused the lack of Specialization and 

skills in the learners of higher education centers, and especially agricultural higher education, 

Lack of knowledge and understanding of the principles and foundations of meta-cognition and 

non-implementation and its use in teaching and learning topics. Regarding this, current paper was 

focused to identify and prioritize the promoter and deterrent factors of the institutionalization of 

meta-cognitive theory in the agricultural education system qualitatively.  

The population of the research was the experts in the field of educational science and Meta 

cognition, which were collected through deep individual interviews to identify and specify the 

propulsion and preventive factors (18 individual interviews). Selection of skilled snowball 

techniques was conducted in different fields of agriculture (5 members) and education (13 

members). Each of the respondents answered to open questions in meetings that lasted 15 minutes, 

The results of data analysis which was based granded theory using content analysis software 

maxqda11 led to identification of eight groups of individual and behavioral factors, planning, 

Extensional, cultural, environmental, family and motivational as the propulsion (100 items) and 

three categories of deterred factors Subjective, psychological, and educational (33 items).  

 

Index Terms: meta-cognitive theory, meta-cognitive institutionalization, sterategi meta-

cognitive, agricultural education system.  
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