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نظریه فراشناخت در نظام سازي ینهنهادهايیاستسو راهبردها، هاسناریوتبیین
آموزش عالی کشاورزي

3و امیرحسین علی بیگی*2، مسعود برادران1معصومه تقی بیگی

)16/07/98؛ پذیرش: 25/03/98(دریافت: 
چکیده

آموزش عـالی کشـاورزي شـده    یژهوبههایی که سبب نداشتن مهارت در فراگیران مراکز آموزش عالی و شناسان معتقدند یکی از عاملروان
سـازي نظریـه فراشـناخت در    هاي نهادینهها و سیاستفراشناخت است. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین سناریو، راهبردبهآگاهی نسبتنا

نظران فراشناخت که به روش گلوله برفی انتخاب شدند گـردآوري  اطالعات از صاحب.به روش آمیخته انجام گرفتيکشاورزیآموزش عال
لـوم  ي عهـا نظـران فراشـناخت در رشـته   نفر از صاحب15استفاده شد. در ابتدا مصاحبه با SWOTها از تکنیک تحلیل دادهمنظوربهشد. 

ها و تهدیدهاي نظام آموزش عالی کشاورزي انجام گرفت. در گام دوم نقاط سایی نقاط قوت، ضعف، فرصتشنامنظوربهتربیتی و کشاورزي 
علمـی  هیـأت شد (روایی صوري به تأییـد اعضـاي  نظران قرار داده پرسشنامه در اختیار صاحبصورتبهها و تهدیدها قوت، ضعف، فرصت

) تا میزان اهمیت و وضع موجود هر گویه را که بیانگر پایایی پرسشنامه بودمحاسبه گردید مختلف يهاقسمتکرونباخ براي يو آلفارسید 
توانایی تربیت نیروي ،سازي فراشناختنقاط قوت نظام آموزش عالی کشاورزي جهت نهادینهینترمهم،مشخص نمایند. از نظر پاسخگویان

و نبـود امکانـات،   هیأت علمی براي تحقق نظریـه انگیزگی اعضاينقاط ضعف نظام، بیینترمهممنتقد و متفکر، انسانی خالق، نقاد، نوآور،
نماینـد و  سازي فراشـناخت را فـراهم مـی   هایی هستند که امکان پیادهنامهها و بخشنامهآیین،ترین فرصت در آموزش عالی کشاورزيمهم

هـا در  نبود سابقه اجراي نظریه در نظام آموزشی کشور بود. بعـد از تجزیـه و تحلیـل پرسشـنامه    ،تهدید مهم نظام آموزش عالی کشاورزي
سـازي نظریـه   تهدیـدها غلبـه داشـتند و الگـوي تـدافعی بـراي نهادینـه       ،نقاط ضعف و در ماتریس عوامل خارجی،ماتریس عوامل داخلی

بود. با توجه به الگوي تدافعی، راهبردهایی مشخص گردید که در اختیار فراشناخت در آموزش عالی کشاورزي، از اولویت باالتري برخوردار
عنـوان بهتوانند شده میارائههاي سازي فراشناخت قرار گرفت. راهکارها و راهکارهاي اجرایی نهادینهنظران جهت شناسایی سیاستصاحب

ها، سطح اطالعـات، بیـنش و   که با استفاده از آنیرندقرار گکشاورزييهادانشکدهمورد استفاده مدیران آموزشی ،پیشنهادهاي کاربردي
.علمی را افزایش دهندهاي فراشناختی اعضاي هیأتمهارت

فراشناخت.سازينهادینه،يکشاورزیآموزش عالنظامفراشناخت، :کلیديهايهواژ
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مقدمه
و را تولید نمایدجمعیت در حال افزایشسنتی دیگر قادر نیست نیازهاي غذایی هايبخش کشاورزي با اعمال روشامروزه 

باشدکشاورزي میهاي نوین و علمی درروشروي آوردن به ،تنها راه چاره و روش منحصر به فرد براي حل این مشکل
نیروي انسانی هااز آناما توسعه کشاورزي به عوامل دیگري نیز بستگی دارد که یکی؛ )1393آبادي، رستمی و علی(

دارند و رسالت ايمرکز اصلی آموزش کشاورزي جایگاه ویژهعنوانبههاو خبره است که در این مورد دانشگاهیدهدآموزش
رکن اصلی توسعه و نظام آموزشی نیز گذرگاه رسیدن به دانش به شمار ،است. دانشهااصلی توسعه کشاورزي بر دوش دانشگاه

کهطوريشود بهايبه این بخش توجه ویژهریزي). در نتیجه باید در برنامه1395محمدي و همکاران، (موحدآیدمی
منابع، زیرا آیدتوسعه به شمار میهايرهایی از تنگناها و دشواريهاياز این منابع انسانی از کارآمدترین راهبرداريبهره

رشد ،سازندگی،عامل تولیدترینبنیادي،گرددکه از طریق یک نظام آموزشی منسجم و پویا حاصل میانسانی و نیروي کارآمد
با وجود اهمیت فراوان آموزش کشاورزي، .)1393و همکاران، پوریانالیاس(باشندمیمختلف هايیک کشور در زمینهو تکامل 

هاي مورد نیاز را مهارتتواندکه آموزش کشاورزي از نظم و ثبات مؤثري برخوردار نبوده است و نمییابیمبا اندکی تأمل در می
که باید و شاید جامه چناناین مقوله مهم آنهايبه آرمانیآموزش عاليدر حیطهویژههبو آموختگان ایجاد نمایددر دانش

و تنگناهاي متعددي از قبیل هاآموزش عالی کشاورزي با چالش). 1388(ورمزیاري و همکاران، است عمل پوشانده نشده
و مندکشاورزي به علت عدم توان برخورد مناسب این افراد با مسائل و مشکالت نظامآموختگانکاهش نرخ اشتغال دانش

کشاورزي و روستایی، کاهش حمایت سیاسی و اجتماعی از آموزش عالی کشاورزي، ناکارآمدي متخصصان يجامعهيپیچیده
که باشندآموزشی نامطلوبی میهايروشي این موارد،از همهتر) و مهم1384(علی بیگی و همکاران،رو به رو استکشاورزي

کیفیت آموزش عالی کشاورزي يمطالعات انجام شده در زمینه. )1388(ورمزیاري و همکاران، شوند در این مراکز استفاده می
که آموزش عالی کنندبیان می)1385(و همکارانفریمانیمطلوب آن است. مقدسیچندانوضعیت نهينشان دهنده

) 1395حاجی هاشمی و موحدي (.کنندکشاورزي در کشور، فراگیران را براي سازگاري با شرایط متغیر و متحول آماده نمی
نظام آموزش کشاورزي همراه با نیازهاي مختلف جوامع روستایی متحول نشده است، در مراکز آموزش کشاورزي اظهار داشتند

متداول آموزش از يهاروش.کشاورزي و نیاز دانشجویان نیستهايمنطبق بر فعالیتکامالًمحتواي آموزشی کتب درسی 
شودضمنی آموزش داده میطوربهو تفکر انتقادي یا فقط رودمیبه کارروش غالب در مراکز آموزشی عنوانبهجمله سخنرانی 

هايخود را در تربیت نیرويهايعمده هدف،این مؤسسات.)1395(اسالمی و همکاران، شودو یا هرگز آموزش داده نمی
) و هنگامی که 1389(آقاداود،اندآینده کشور خالصه نمودهنیازهاي تخصصیيدر زمینهبینیمتخصص آن هم بدون پیش

، خروجی و گیرندرست فرا مینادصورتبهیادگیري غیرعلمی، مسائل تخصصی بخش کشاورزي را نیز هاياین فراگیران با روش
بیکاري آموختگاندانش، استاین چنین نظام آموزشی که تالشی در جهت آموزش بهینه و درست فراگیر انجام ندادهماحصل

فراگیرانی که قادر به حل مسائل و مشکالت نظام کشاورزي نخواهند ؛شودافزوده میهاکه سال به سال بر تعداد آنشوندمی
در سطحی نیست که بتوانند مشکلی را از بخش کشاورزي رفع نموده و به توسعه آن کمک کنند. هابود و تخصص آن

به بهبود کیفیت نظام آموزشی و ایجاد تواندیمیکی از عواملی که در کنار عوامل دیگر مختلف بر این باورندنظرانصاحب
؛ جزایري و 1390؛ پرویز و شریفی،1393(امینی و همکاران،تخصص و مهارت در فراگیران کمک نماید، فراشناخت است

ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی ،فرآیند شناختی که در آنفراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا). 1391اسماعیلی،
چه راهبردهایی را براي چه ینکها، آگاهی از گیردفرد چگونه یاد میینکهاآگاهی از عنوانبهوجود داشته باشد، فراشناخت 

,Efkliders(است مورد استفاده قرار دهد، ارزیابی پیشرفت خود در حین عملکرد و بعد از اتمام عملکرد تعریف شدههاییهدف

یکیتوان می،اندکردهآن را یادگیري روش درست یادگیري تعریف نظرانبا توجه به تعریف فراشناخت که اکثر صاحب).2006
آشنایینایبه عبارتایو رستديریادگیوجود دارد را نبود آموزش و يکشاورزیدر آموزش عالیی کههایکاستلیاز دال

بنا بر زیرا)1395و همکاران، محمدي(موحددانستفراشناختهینظرهیبر پايریادگیایدرست و يریادگیبا رانیفراگ
Ulmer(ز یآلمر و تردگاهید & Torres, بلکه چگونه فکر امحتوتنهانهيریادگیياي برالهیوسدیو علوم بايکشاورز،)2000

کردن باشد.
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و نظارت بر یشناختيراهبردهاتیهدايبراییابزارهایفراشناختياست. راهبردهایمختلفيراهبردهايفراشناخت دارا
که یي مطلبریزي)، طرح پرسش درباره(برنامهيریادگیيهدف برانییتوان به تعمیدهاراهبرنیاز جمله ا.ها هستندآن

)ینظم دهاشاره کرد (يریادگیسرعت مطالعه و میو تنظآنچه خوانده شده است (کنترل و نظارت)یابیشود، ارزشخوانده می
ندر پژوهشی به ای)1384(ملکی.استدهیهاي مختلف به اثبات رسراهبردها در پژوهشنی). اثرات مثبت ا1387ف، ی(س

وینمن و .شده استکیزیدر درس فرانینتیجه دست یافت که استفاده از راهبردهاي فراشناخت سبب بهبود عملکرد فراگ
Veenmanاسپانس ( & Spaans, حل ، يریادگیندیبهبود فرآ، یلیکه فراشناخت در بهبود عملکرد تحصندنشان دادزی) ن2005

يفراشناخت به معناي یادگیري نحوهمعتقدند )1385(مصطفایی و محبوبیتأثیر دارد. یلیتحصشرفتیرشد و پ، مسأله
را در پذیريزمینه درگیري علمی، منبع کنترل درونی، انگیزش پیشرفت بیشتر، خالقیت و سازندگی و خود مسئولیتیادگیري 

که مشکالت را شناسایی سازدو حس اعتماد به نفس در امور زندگی را تقویت کرده و فرد را قادر مینمایدافراد فراهم می
را در امور مختلف هاحلخود را در بوته آزمایش و بررسی قرار دهد، آزاد و مستقل عمل کند و بهترین راههاينماید، فعالیت

,Shannon(آورد را به حرکت در می)Self-Direction(راهبريفراشناخت موتوري است که خودگفتتوانمیدهد. ارائه

انتظار کشیدن منفعالنه براي یادگیري واکنشی، يجابهافرادي فعال و خودجوش هستند که راهبر،). یادگیرندگان خود2008
پایداري شانباال، یادگیرييهدفمند و معنادار است و با توجه به انگیزههادر دست گرفته، یادگیري آنراابتکار عمل یادگیري

در یادگیري خویش سود انضباطیهستند و از فرآیند خودپذیرافراد در زندگی خود مسئولیتگونهو تداوم خواهد داشت. این
الزم براي هايیادگیرندگان خودراهبر، مالکان و مدیران مسئول فرآیند یادگیري خود هستند. این قبیل افراد از مهارتبرند.می

,Abdullahدسترسی و پردازش اطالعات مورد نیاز خود براي مقصود و هدف خاص برخوردارند ( دستیابی به تمامی این ). 2001
آموختگانهستند که بسیاري از دانشايمفقودههايکه ویژگیباشدموارد خود به معناي خودکارآمدي و ایجاد خالقیت می

کردنمجهزبرايفرصتیعنوانبهفراشناخت.گردندمیآموختهراکز آموزش عالی دانشاز مهاکشاورزي بدون کسب آن
تکالیفدرراهاآنکهياگونهبه،شودمیگرفتهنظردرهاآنخودیادگیريي هادارمنظوربهالزميهامهارتودانشبهفراگیران

در فراگیران یکی از اصول . این پرورش مهارت و کنجکاوي )1390کوچکی و همکاران،(آوردمیرباکنجکاووماهرآینده
متبحر قادرند مسائل و مشکالت آموختگان، زیرا فقط فراگیران و دانشباشدآموزش عالی کشاورزي میاندازچشماساسی و 

بخش کشاورزي کشور را مرتفع نمایند و با کنجکاوي بیش از پیش به جستجو و ارائه راهکارهاي بهینه در جهت رفع مسائل و 
صمصام فراشناختی در فراگیران کشاورزي ضرورت دارد (هايمشکالت کشاورزي اقدام نمایند و بدین منظور توسعه مهارت

گفت یکی از عوامل ناشناخته در نظام توان). با توجه به نقش و تأثیر مثبت نظریه فراشناخت، می1392کهن،شریعت و رنجبر
به جرأت اذعان نمود اگر فراشناخت در توانکه میياگونهبهآموزش عالی کشاورزي ایران عدم توجه به این نظریه است، 

در حل مسأله و کمک به رفع مشکالت توانده مزایایی که دارد، میآموزش عالی کشاورزي وارد شود با توجه بهايبرنامه
شرح درس، صورتبهتدریس را از حالت کالسیک که يشیوهتواندآموزش عالی کشاورزي کشور مؤثر باشد. فراشناخت می

جاد خالقیت و است، خارج نماید و محیطی خالق، پویا و توأم با تحرك جهت توسعه و ایبرداريیادداشتجزوه نویسی و 
کشاورزي روي هايکه افرادي با استعداد پایین به رشتهدارند پویایی در فراگیران کشاورزي ایجاد نماید، بسیاري عقیده 

توانند، حتی اگر این گفته صحت داشته باشد، این افراد با سطوح باالي فراشناخت می)1395و همکاران،زاده(شریفآورندمی
در دانشجویان کشاورزي و پرورش افرادي هاعملکرد خود را بهبود بخشند. در نهایت ماحصل و نتیجه درونی شدن این قابلیت

. افرادي که با دارا بودن تخصص و مهارت از ایجاد انگیزه و اعتماد به باشدمختلف کشاورزي میهايمتخصص و ماهر در بخش
خود یعنی يو این امر به نوبهگردنداجتماعی برخوردار میيائل و معضالت روزمرهنفس الزم براي ایجاد اشتغال و حل مس

کمک هاآنتا حدودي در رفع تواندیمنظریه فراشناخت که حل قسمت زیادي از مسائل و مشکالت بخش کشاورزي کشور
.نماید

Pilten(ینروپیلتنمختلفی انجام شده است. هايپژوهش،گوناگون آنهايفراشناخت و جنبهدر ارتباط با & Yener, 2010(
پیشرفتوعملکردبهبودسببختی،فراشناراهبردهايومبانیطبقآموزشکهیافتنددستنتیجهاینبهخودپژوهشدر

Temur(همکارانوتمورپژوهشنتیجه.شودمیدر درس ریاضیفراگیرانتحصیلی et al., همبستگیکهدادنشان) 2010
تورانارسالنودمیرلپژوهشنتایجدر همین راستا .داردوجودخواندندرفراشناختیهايآگاهیونمراتسطحبینمثبتی
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)Demirel & Arsalanturan, باآموزشتحتکه(آزمایشگروهفراگیرانفراشناختیآگاهیسطوحبینکهدادنشان) 2010
درس ریاضیدر ،)بودندسنتیتدریسروشباآموزشتحتکهفراگیرانی(کنترلگروهو) بودندمسألهحلتدریسروش

.استشدهدیدهمعناداريتفاوت
الزمبازخوردهايارائهفراشناخت،آموزشنظامدرآموزشگروظایفکهدادنشان) 1393(همکارانوامینیپژوهشينتیجه

آنان،یادگیريتنگناهايومشکالتشناختیادگیري،مثبتانگیزشایجادوترغیبخود،یادگیريمورددردانشجویانبه
یفیو شرزیپژوهش پرونتیجه .استیادگیريوآموزشاصلیهاياولویتتعیینویادگیريمدتبلندیزيربرنامهبهکمک

یلیتحصشرفتیرشد و پحل مسأله و، يریادگیندیبهبود فرآ، یلی) نشان داد که فراشناخت در بهبود عملکرد تحص1390(
باتوأمشرایطیدرکهیافتدستنتیجهاینبهخودپژوهشدر) 1388(قلیمرادتأثیر دارد.دانشجویان رشته روانشناسی

بیاموزندودریابندراریاضیات،هافرمولحفظجايبهفراگیرانکهبودامیدوارتوانمیافکارتحلیلوتفکراستدالل،همکاري،
کمکوهاحلراهيدربارهاستداللوبحثفرصتآوردنفراهمسبببههمکارانهیادگیريمحیط. بگیرندیادچگونهکه

،مبتنی بر فراشناختدرسیهايبرنامهدر ارتباط با .انجامدمیفراگیراندرفراشناختیهايمهارترشدبهدیگران،ازخواستن
بایستی اهداف پیرامون فراشناخت از سطوح پایه انتقال دانش تا سطوح عالی کهدنشان دا)1389(وهش قلتاش و همکارانژپ

حیطه شناختی یعنی تحلیل، ترکیب و ارزیابی را مدنظر داشته باشند و عالوه بر اهداف، محتواي فعال و پژوهش محور و 
شناختی و هاياسب براي رشد مهارتمنهاينقد و تحلیل مسائل و موضوعات فراشناخت را تهیه و تدوین و از روشساززمینه

نتیجهاینبهکشاورزييبر روي دانشجویان رشتهخودپژوهشدرنیز) 1393(اديبآعلیورستمی.عقالنی استفاده نمایند
آموزشهايدورهدرکهاستالزمتحصیلیپیشرفتدرفراشناختیراهبردهايمعنادارومهمتأثیربهتوجهباکهیافتنددست
اینآموزشوتقویتچگونگیوراهبرداینروانشناسیمبانیتوضیحمنظوربهروانشناسیمدرسانومربیانازخدمتضمن

هايدورهضرورتباارتباطدرخودپژوهشدر) 1387(سیف. بدهندراالزمهايآموزشمدرسانبهفراگیراندرهاراهبرد
ومعلمتربیتهايبرنامهاصالحکهرسیدنتیجهاینبهآموزشگرانبرايفراشناختمباحثبامرتبطخدمتضمنآموزش
راستايدرراهبردهااینکاربرداهمیتبهکهباشیمداشتهآموزشگرانیومدرسانتارسدمینظربهضروريمدرستربیت
نتیجه.کننداستفادهخود تدریسدرفراشناختیراهبردهايازبتوانندوبردهپیخودراهبروخودتنظیمفراگیرانیتربیت

داوطلباندیگروبرتريهارتبهبیندریادگیريفراشناختیراهبردهايبینکهدادنشان)1389(همکارانوبرجستهپژوهش
.داردوجودمعناداريتفاوتهادانشگاهوروديامتحانات
فراگیرانمسألهحلعملکردبرفراشناختیراهبردهايآموزشکهیافتنددستنتیجهاینبه) 1391(اسماعیلیوجزایري

گرفتهانجاممتعدديهايپژوهشنیزفراشناختجهتمناسبیادگیريمحیطباارتباطدر.داردییبسزااثرپزشکیيرشته
فراگیرانتحصیلیپیشرفترويبرفراشناختییادگیريمحیطتأثیرباارتباطدر) 1391(لطیفیانوچالمهلعهمطااست. 
چههرکهاستمعنیآنبهایندارند.تحصیلیپیشرفتبر رويداريامعنومثبتتأثیرفراشناختیمطالباتکهدادنشان

اطالعات،مدیریت،ریزيبرنامهنظیرفراشناختیراهبردهايازهرچهوباشندبرخورداربیشتريفراشناختیدانشازفراگیران
.بودخواهدبیشترآنانتحصیلیپیشرفتوموفقیتمیزانکنند،استفادهبیشتریادگیريفرآیندارزیابیوزداییعیب

و مطالعات مختلفی هاآن پژوهش،گوناگونهايبررسی مطالعات گذشته حاکی از آن است که در ارتباط با فراشناخت و جنبه
مهم در مراکز آموزش عالی کشاورزي ایران مورد توجه اما این ؛ شده استمختلف انجام هايدر کشورهاي مختلف و در رشته

آشنایادگیري بر پایه آن نا- یاددهیهايو دانشجویان با این نظریه و روشعلمیبسیاري از اعضاي هیأتاست.قرار نگرفته
گفت در کشور، توانمی.استفراشناخت در آموزش عالی کشاورزي انجام نگرفتهيو پژوهش جامع و عمیقی در زمینههستند

که نشان از باشدمیايیادگیري در مراکز آموزش عالی کشاورزي مفهوم ناشناخته- مفهوم فراشناخت در فرآیند تدریس
سبب انبوهی از مسائل و توجهیکه این کمبه موضوع فراشناخت در آموزش عالی کشاورزي ایران داردتوجهییا بیتوجهیکم

به اعتمادنداشتنانگیزه،بودنیا پایینانگیزگیبیمانندشده استکشاورزي آموختگانشمشکالت براي دانشجویان و دان
کشاورزي، سرخوردگیاموردرتخصصکمبودکشاورزي،در بخشکارآفرینیوکاروکسباندازيراهوبراي ایجادکافینفس

است شدهکشاورزيدانشجویانبیکاري بااليسببمشکالتومسائلاینتمامینهایت مجموعدرومهارتنداشتنعلتبه
در واقع زمانی که فراشناخت در آموزش عالی کشاورزي مورد توجه قرار نگیرد تدریس طبق ).1388(ورمزیاري و همکاران،
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و پس از پردازندو دانشجویان نیز به روش معمول که حفظ کردن مطالب است به یادگیري میشودمتداول انجام میهايروش
مدت زمانی مطالب آموخته شده به فراموشی سپرده خواهد شد و کاربردي براي دانشجو نخواهد داشت، خالقیت و نوآوري 

ینکهابا عنایت به .شودکشاورزي مشاهده میآموختگاندانشمشکلی که امروزه در میان اکثر ؛گردددانشجو شکوفا نمی
از قبیل اندیشه و عمل هاییکشاورزي باید واجد ویژگیهايرشتهیژهوبهو هاتهآموزش عالی در تمامی رشآموختگاندانش
معین باشند تا بتوانند در جهت رفع حل مسأله در شرایط پیچیده و ناهاي، مهارتاي، تفکر بین رشتهينگرکل، مندنظام
حد زیادي این تاتواندتالش کنند و از آنجایی که آموزش به طریق فراشناخت میهاي واقعی جامعه و حل مشکالت خودنیاز

با توجه به نقش و جایگاه بسیار مهم نظام آموزش عالی ) و 1390مهم را در فراگیران تقویت نماید (پرویز و شریفی،هايمهارت
کشاورزي ضروري است تا با آموختگاندانشیان و و استعدادهاي فراوان دانشجوهاکشاورزي در توسعه پایدار و وجود قابلیت

بخش آموختگاندانشپرداختن به موضوعات جدید از جمله فراشناخت، راهکارهاي اساسی براي بهبود وضعیت دانشجویان و 
تا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف نظام آموزش عالی کشاورزي و در ،کشاورزي جستجو و مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند

.و مدیریت صحیح در این خصوص فراهم گرددریزيبسترها و شرایط الزم براي برنامه،راستاي رشد و توسعه کمی و کیفی آن
خت در نظام آموزش عالی نظریه فراشناسازينهادینهيهاسیاستراهبردها و،سناریوبراي اولین بار، مسأله تبیین لذا 

منظوربه، این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال است که تر. به عبارتی روشنشودکشاورزي در این تحقیق مطرح می
اعضاي ریزان،از سوي برنامهییهاسیاستوراهبردهاسناریو، فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي چهسازينهادینه
تنها نظام آموزش نه گرددیافتن پاسخ براي این مسأله سبب میکه مورد توجه قرار گیردالزم استو دانشجویانعلمیهیأت

ترقی و به هايگام،شود، بلکه همگام با قافله آموزش عالی کشاورزي جهانیمندعلمی بهرهيعالی کشاورزي از این زمینه
و از وظایف و شوندمیاعضاي هیأت علمی با اهمیت فراشناخت و نقش آن در فرآیند تدریس آشنا هنگام بودن را طی نماید.

دانشجویان نیز ضمن آشنایی با فراشناخت و آگاه خواهند شد،آموزش بر اساس فراشناختيخود در زمینههايمسئولیت
در نهایت نهادینه شدن نظریه در آموزش عالی کشاورزيوخواهند بوداهمیت آن در پی یادگیري روش درست یادگیري 

آموزش عالی کشاورزي تا حدودي کمک به بهبود و پیشرفت نظام ،آموزشيمهم در زمینههايیکی از نظریهعنوانبهدتوانمی
است که در کنار عوامل هاییسازي آن یکی از عوامل و نظریهفراشناخت و نهادینهاست که نظریهزیرا اعتقاد بر این ؛ نماید

در ارتباط با فراشناخت ).1391(محمدي احمدآبادي و همکاران،به بهبود کیفیت نظام آموزشی کمک نمایدتوانددیگر می
,Flavell(نظریه فالولمانند شده استارائهمختلفی هاينظریه ,Tobias(؛ توبیاس و اورسون)1988 2002&Everson( و

,Efkliders(افکالیدرز ي هاسیاستوراهبردها، سناریو، شناساییآنکهبا توجه به هدف پژوهش) که در این 2006
,Flavell(فالولينظریهآموزش عالی کشاورزي است،درنظریه فراشناخت سازينهادینه چارچوب نظري عنوانبه) 1988

اولین مدل در مدل ويفراشناخت را در قالب مدل معرفی نموده واست کهنظريپژوهش انتخاب گردید. فالول تنها صاحب
یا هاوظایف و فعالیت،هااین زمینه است. در این مدل، فراشناخت از طریق عمل یا تعامل میان دانش یا آگاهی، تجربه، هدف

يطوربهنموده استجزء معرفی . در اصل فالول فراشناخت کامل و دقیق را حاصل تعامل این چهار کندراهبردها نمود پیدا می
واندرا مورد توجه و دقت قرار دادهناخت در یک فرد یا نظام این اجزابررسی فراشمنظوربهو مطالعات هاکه در اکثر پژوهش

چهارگانه در مورد عوامل قوت آن باشد.يو نقطههاناشی از مزایا و برتري این نظریه نسبت به سایر نظریهتوانداین امر می
موارد زیر را که در نظام آموزش عالی کشاورزي ایران نیز صادق هستند، برشمرد: توانمییلتفصبهفراشناختی فالول ينظریه

در گام نخست و هدف اصلی . در این پژوهش نیز)1(نگاره نموده استاره فالول در مدل خود به دانش و تجربه فراشناختی اش
. اینکه با باشدو دانشجویان میعلمیناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي و بین اعضاي هیأتمعرفی نظریه فراش،پژوهش

یافته و به کسب و دانشجویان نسبت به نظریه افزایشعلمیهیأتدانش و آگاهی اعضاي،معرفی و بیان اهمیت فراشناخت
فراشناخت و تدریس و یادگیري بر اساس آن بپردازند.يتجربه در زمینه

که در نظام آموزش عالی کشاورزي و فراشناخت انجام دهدسازينهادینهمنظوربهوظایفی است که بایستی فرد ،بعديمرحله
فراشناخت در نظام آموزش عالی سازينهادینهمنظوربهدر این پژوهش دقیقاً به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته شد که 

و راهکارها هاراهبردها، سیاستارائهنظام چه اقداماتی را بایستی انجام دهند. در واقع با هریک از اجزاء و عناصر این،کشاورزي
.گرددوظایف اجزاء نظام مشخص می،فالولچهارمین عامل در نظریه عنوانبه
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,Flavellفالول (فراشناختی مدل-1نگاره  1988(

روش پژوهش
ق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بااول از طریيدر مرحله. استفاده شده استکیفیپژوهش در مطالعه حاضر، از روش 

- نهادینهجهتو تهدیدهاي نظام آموزش عالی کشاورزي هانقاط قوت، ضعف، فرصت،فراشناختنظرانتن از صاحب15تعداد
به انیفراشناخت، انتخاب پاسخگوينهیدر زمنظربا توجه به ناشناس بودن افراد صاحب.مشخص گردیدفراشناخت سازي

یاطالعاتتنهانهنمونه يگیري است که واحدهاروش نمونهکییگرفت. گلوله برفرت) صوايرهی(ارجاع زنجبرفیروش گلوله
,Stroosکنند (میارائهزیجامعه نگریديدر مورد خودشان بلکه در مورد واحدها ییمصاحبه ابتداکیروش، در نی). در ا2008

-صاحبنهیزمنیمصاحبه در ايرا که ممکن است برايافراددخواسته شياز وآنگاهو شدهکار آغاز يدیخبررسان کلکیبا 
یاست و در آموزش عالیتیشناسی و علوم تربهاي روانهیي فراشناخت جزو نظرهیکه نظرآنجاکند (از یمعرف،باشندنظر 

مراجعه شد).یتیتربمشناسی و علوگروه روانیعلمأتیهينمونه به اعضایدر معرفباشد،ناشناخته میيتا حدوديکشاورز
يکشاورزسیتن)، پرد6چمران (دیدانشگاه شهیتیعلوم تربي که مورد مصاحبه قرار گرفتند در رشتهيپژوهش افرادنیدر ا

ییدانشگاه عالمه طباطبایتیعلوم تربتن) و گروه 2(رازیشيکشاورزکدهتن)، دانش2کرمانشاه (يدانشگاه رازیعیو منابع طب
فراشناخت سابقه برگزاري کارگاه، کالس ي(این افراد در زمینهاندشدهاي انتخاب رهیتن) بودند که به روش ارجاع زنج5(

تحلیل محتواي عرفی انجام صورتها بهدادهدر این مرحله روش تجزیه و تحلیل .آموزشی یا مقاالت معتبر پژوهشی داشتند)
د از تجزیه و تحلیل محتواي عرفی بع.)حذف گردیدمرتبطپرداختند و موارد تکراري و ناهاتیم پژوهش به بررسی پاسخ(شد

پرسشنامه تنظیم صورتبهو تهدیدها هافرصتعوامل داخلی و خارجی در قالب چهار دسته نقاط قوت، ضعف، هامصاحبه
نظران رسید. براي تأیید پایایی پرسشنامه نیز آلفايعلمی و صاحبهیأت روایی صوري پرسشنامه به تأیید اعضاي(.یدگرد

تن از 15و مجدد در بین دست آمد)به94/0ها و تهدید89/0ها ، فرصت93/0نقاط ضعف ،91/0قوت کرونباخ براي نقاط 
(وزن) و نیز وضعیت موجود تا نسبت به تعیین اهمیت(گام دوم)فراشناخت توزیع شديو افراد خبره در زمینهنظرانصاحب

داده شود و بر 5تا 1بین ،خواسته شد که به هر عامل بر اساس اهمیت عددينظرانهر یک از موارد اقدام نمایند. از صاحب
استخراج گردید. در خصوص وضع (عوامل استراتژیک)و تهدیدهاي کلیديهافرصت، نقاط قوت، ضعف، هاوزناساس میانگین 

در نظر بگیرند، 4تا 1، امتیازي بین )SWOT(موجود نیز از پاسخگویان خواسته شد تا براي هر یک از عناصر چهارگانه سوات
به معناي ضعیف بودن هر یک از 1شرایط کنونی و امتیاز اهمیت باالي عناصر سوات درنشان دهنده 4که امتیاز ياگونهبه

راهبردهاي شناختیتجارب فراشناختی

دانش فراشناختیاهداف شناختی

تکالیفشخصراهبرد



2/1398/ شماره 15علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

147

هاي)، رتبه1389) و اعرابی و همکاران (1391احمدي و همکاران (هايعناصر سوات بود. الزم به توضیح است که بنا به توصیه
و بحرانی بودن یا معمولی بودن تهدیدها و هاو قوتهافرصتتوجه به کلیدي بودن یا عادي بودنبا بایستموجود میوضع 

و به موارد عادي و معمولی، 4کلیدي و استثنایی، امتیازهايیا قوتهاترتیب که به فرصتنقاط ضعف اختصاص یابد. بدین
بخش اختصاص یابد. 2یازامتو به موارد معمولی، 1تهدیدها یا نقاط ضعف بحرانی، امتیاز داده شود. همچنین، به 3امتیاز 

سازياصلی نهادینههاي) و مشخص نمودن استراتژيEFE() و خارجیIFE(بعدي در تحلیل سوات تشکیل ماتریس داخلی
نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي است. این ماتریس ابزاري است جهت بررسی عوامل استراتژیک محیط خرد 

نظریه فراشناخت مورد ارزیابی سازيداخلی که در آن نقاط قوت و ضعف موجود در نظام آموزش عالی کشاورزي جهت نهادینه
چنان چه متوسط .باشد) می5/2(میانگین4و حداکثر 1ر سوات، حداقل قرار گرفت. مجموع امتیاز موزون هر یک از عناص

نظریه سازيآن است که نظام آموزش عالی کشاورزي به لحاظ نهادینهدهندهباشد، نشان5/2نمره نهایی عوامل داخلی کمتر از 
در نظام آموزش عالی کشاورزي باشد گویاي آن است که 5/2از حیث عوامل داخلی دچار ضعف است و اگر بیش از فراشناخت

گراننظریه فراشناخت وجود دارد. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نیز ابزاري است که به تحلیلسازيبراي نهادینههاییزمینه
تا عوامل استراتژیک محیطی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، فناوري، وضعیت بازار و رقابت را در دهداجازه می

د.نمقطع زمانی مورد نظر مورد ارزیابی قرار ده
یی مجموع امتیاز نها،اجرایی داراي دو بعد اصلی و نه خانه است. براي تشکیل این ماتریسهايو اولویتهاماتریس استراتژي

ها قرار گرفت تا در نقطه Yبر روي محور EFEها و مجموع نمره نهایی ماتریسXماتریس ارزیابی عوامل داخلی بر روي محور 
نظریه فراشناخت در نظام سازيراهبردهاي اصلی نهادینه،بر اساس سناریو مشخص شدهتالقی این دو امتیاز، مشخص گردد.

این راهبردها جهت شناسایی که در مرحله بعدگردیدبا کمک تیم پژوهش مشخص و شناسایی آموزش عالی کشاورزي
خواسته هاآنو از فراشناخت قرار گرفتيدر زمینهنظرتن از افراد صاحب15فراشناخت در بین سازينهادینههايسیاست

فراشناخت در آموزش عالی کشاورزي معرفی سازيمناسب جهت نهادینههاییشد براي راهبردهاي شناسایی شده سیاست
مصاحبه بودند و برخی صورتبهپرسش و پاسخ و صورتبهکه در این مرحله برخی از پاسخگویان خواستار پاسخگویی نمایند

نمودند، اما خود محقق در هر دو مرحله حضور داشت و در صورت وجود ابهام یا سؤالی به توضیح ارائهرا خود هانیز پاسخ
از سوي محقق مورد بررسی قرار گرفت تا در هاپاسخ،نظردر پایان این مرحله و در حضور صاحب.پرداخته شدمطالب تکمیلی 

هاسیاست،به مطلب پرداخته شود. در نهایت پس از گردآوريترشده مشکلی وجود داشت دقیقارائههايصورتی که در پاسخ
پس از تأیید وتکراري و نامناسب حذف گردید هايدقیق و کامل مورد بررسی قرار گرفت، سیاستصورتبهبا تیم پژوهش 
از شد. پرداختهجهت شناسایی راهکارهاي اجرایی نظران توسط تیم پژوهش، مجدد به مصاحبه با صاحبهانهایی سیاست

نمایند که ارائهکندیمنظریه کمک سازياجرایی که به نهادینهکامالًراهکاري ،خواسته شد که براي هر سیاستنظرانصاحب
الزم به این راهکارها مشخص و مورد تأیید نهایی قرار گرفت.،در نهایت و پس از بررسی دقیق راهکارها توسط تیم پژوهش

و راهکارهاي معرفی شده توسط تیم پژوهش مورد بررسی دقیق قرار گرفت و هاراهبردها، سیاست،ذکر است که در هر مرحله
از چهار تکنیک زیر استفاده SWOTتأیید روایی و پایایی بخش کیفی تکنیک منظوربهموارد تکراري و نامناسب حذف شدند.

هاگزارش نوشتهيدر مرحلههاآنکنش از وا،و نتایج آن به پاسخگویانها(از طریق ارائه تحلیل دادهکنترل اعضاء- 1گردید:
پژوهش پذیريتأیید انتقالمنظوربه، هاو تحلیل دادهآوريطی فرآیند جمعبازبینی محقق درخود- 2)، شدآگاهی حاصل 

صورت پذیردنتایجارائهو هادادهگردآورييمطالعه در طول مرحلههايسعی شد توسعه و توصیف غنی از مجموعه داده
هاضمن انجام مصاحبه از دستگاه ضبط صدا نیز براي اطمینان بیشتر در گردآوري دادههابا نوشتن پاسخزمانهمکه يطوربه

ثبت و پژوهش نیز از طریق پذیريو اطمینانیريپذییدتأ-4و 3. گردیدارائهنتایج نیز تمامی جزئیات ارائهو در استفاده شد
. به جامعیت تحلیل محیط بیرونی و درونی نیز توجه گردید که گرفتو تمامی جزئیات آن انجام هامصاحبهضبط دقیق فرآیند 

تجربه و یژهوبه، تجربه متخصصان در رابطه با موضوع و هادادهآوريخود تحت تأثیر مواردي نظیر زمان صرف شده براي جمع
هاي درستی در ارتباط با سو دادهاز یکین مرحله سعی شدکلی در اطوربه.گیردقرار میهامهارت محقق در انجام مصاحبه

زمینه ذهنی و مطالعه دقیق در ارتباط با موضوع به نظران گردآوري گردد و از سوي دیگر محقق با یک پیشموضوع از صاحب
Helms)به اعتقاد هلز و نیکسونکهبا توجه به اینانجام مصاحبه بپردازد. & Nixon, بهترین شیوه افزایش روایی (2010
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لذا سعی ،اندنمونه مورد مطالعه شرکت کردهعنوانبهبرگرداندن نتایج به محققانی است که در فرآیند تحقیق ،سواتمطالعات 
به این موضوع نیز از سوي محقق توجه گردد.،افزایش روایی و پایایی تحلیل سواتمنظوربهگردید 

به استفاده از شیوه وارسی اشاره کرد که جزء الینفک فرآیند مصاحبه و پرسشگري است. در توانمیهااز جمله این مهارت
را همسو با هدف تحقیق بیان SWOTعناصر ماتریسسازدمحقق با استفاده از روش وارسی، پاسخگویان را وادار می،واقع

و نیز روش هاقیم، یادآوري و مرور یادداشتمستسؤاالتنظیر هاییکنند. در این راستا در پژوهش حاضر، محقق از شیوه
و تهدیدها هاپاسخگویان در بیان نقاط قوت، ضعف، فرصتکردسکوت بهره گرفت. بدین ترتیب که هرگاه محقق احساس می

که مطلب دیگري باقی مانده"یا "امکان دارد بیشتر توضیح دهید؟"، با پرسیدن سؤاالتی از قبیلشونددچار ابهام و انحراف می
به موضوع بپردازند و تمام جوانب امر را مورد ترکه عمیقنمودرا هدایت میها، آن"براي تکمیل صحبت بتوان بیان نمود؟

و افزایش SWOTذکر شده در خصوص روش هايرفع محدودیتمنظوربهشدتوجه قرار دهند. گاهی نیز محقق مجبور می
و تهدیدها را براي پاسخگویان بازگو هاصاحبه، مصادیق نقاط قوت، ضعف، فرصتمهاياعتبار این تکنیک، با مرور یادداشت

را تکمیل هاو آنخود را باز یابدهايده پاسخکه مصاحبه شونياگونهبهرا نسبت به بیان موارد مشابه آگاه سازد. هاآننماید تا 
محقق کردبرخوردار بود. هنگامی که مصاحبه شونده مشاهده میاينماید. در این میان روش سکوت نیز از اهمیت ویژه

خود هاي، متوجه انحراف پاسخدهدوي نشان نمیهاينسبت به پاسخالعملیرا متوقف نموده و یا عکسبرداريیادداشت
ده رفتارهاي غیر با مشاههاشوندهمصاحبهرا در راستاي هدف تحقیق، اصالح کند. همچنین هاآنکردو سعی میگردیدمی

که هرگاه محقق با تکان دادن سر و بیان کلماتی نظیریبترتینبد؛ کردندخود را ارزیابی میهايو کالمی محقق، پاسخکالمی 
اطالعات را به درستی بیان شدند، پاسخگویان متوجه میکردرا تأیید میهاسخنان مصاحبه شونده"چه جالب"یا "بله"

.کنندمی
و بحثهایافته

نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيسازيتعیین الگوي راهبردي نهادینه
توانایی تربیت نیروي ")،1جدول هاي مندرج در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نظام آموزش عالی کشاورزي (بر مبناي یافته

یژه در شرایط جهانی متحول وبهمتفکر با توانایی فکري سطح باال براي مدیریت امور "، "منتقد"، "نقاد، نوآور"، "انسانی خالق
سازي نظریه فراشناخت ترین نقطه قوت نظام آموزش عالی کشاورزي جهت نهادینه، مهم5با میانگین اهمیت "و پر از تناقض

متفکر با توانایی فکري "، "منتقد"، "نوآور"، "ادنق"، "توانایی تربیت نیروي انسانی خالق"باشد. گفتنی است، مواردي نظیرمی
چهارسالهي دورهوجود اساتید جوان و "، "یژه در شرایط جهانی متحول و پر از تناقضوبهسطح باال براي مدیریت امور 

عالی ترین نقاط قوت نظام آموزش از وضعیت کلیدي40/3ی است) با کسب امتیاز توجهقابل(که زمان مناسب و "کارشناسی
ها با شرایط واقعی جوامع عدم سازگاري سرفصل"این در حالی است که سازي نظریه فراشناخت بودند.کشاورزي جهت نهادینه

"و"عدم وجود امکانات در نظام آموزش عالی کشاورزي جهت اجراي نظریه"، "انتخاب غیر تخصصی افراد"، "کشاورزي
ترین نقاط ضعف نظام آموزش عالی )، مهم25/4یتاهم(با میانگین "شناختانگیزه بودن اساتید براي تحقق نظریه فرایب

،"عدم تسلط مجریان به فراشناخت"سازي نظریه فراشناخت وجود دارند. همچنین، باشند که بر سر راه نهادینهکشاورزي می
انگیزه بودن یب"و"یکنواختمحیط آموزشی "، "عدم وجود امکانات در نظام آموزش عالی کشاورزي جهت اجراي نظریه"

باشند. حادترین نقاط ضعف این نظام مطرح میعنوانبه، 1با کسب حداقل میانگین وضع موجود "اساتید براي تحقق نظریه
محاسبه شد که کمتر از 91/1شود، متوسط امتیاز عوامل داخلی در نظام آموزش عالی کشاورزي، گونه که مالحظه میهمان

نقاط ضعف بر نقاطسازي نظریه فراشناختنهادینهاین بدان معناست که در نظام آموزش عالی کشاورزي، براي. بوده است5/2
استراتژیک،یزيربرنامهمختلف و انتخاب برترین الگوي راهبردي که در ادبیات هايارزیابی استراتژياند. قوت غالب شده

از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی انجام پذیرفت. گیريبا بهره، در پژوهش حاضر شودنامیده می"انتخاب استراتژیک"
رتبه وضع موجود و امتیاز (حاصل ضرب ضریب اهمیت در رتبه وضع موجود) ، میزان اهمیت، ضریب اهمیت،3و 2در جداول 

یادآوري است. دهنظریه فراشناخت، درج شسازينهادینهمحیط داخلی و محیط خارجی نظام آموزش عالی کشاورزي جهت
محاسبه شده است.1و ضرایب اهمیت از5، میزان اهمیت از گرددمی
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سازي نظریه فراشناخت) نظام آموزش عالی کشاورزي جهت نهادینههاضعفها و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت-1جدول 
عوامل داخلی

میزاننقاط قوت
اهمیت

ضریب
اهمیت

وضع
موجود

امتیاز
کل

:S1 توانایی تربیت نیروي انسانی خالق، نقاد، نوآور، منتقد، متفکر با توانائی فکري سطح باال براي
در شرایط جهانی متحول و پر از تناقضیژهوبهمدیریت امور 

5066/040/3224/0

:S250/3046/040/3212/0وجود اساتید جوان
:S375/3049/020/3156/0وجود نیروي انسانی توانمند
:S4 مختلف با هايوجود دانشجویان از مناطق مختلف جغرافیایی و استان(یاندانشجوتنوع

اقلیم و کشاورزي مختلف)
3039/03117/0

:S53039/020/3162/0محتواي آموزشی متنوع
:S63039/040/3124/0ساله کارشناسی که زمان مناسب و قابل توجهی است4يدوره

میزانضعفنقاط
اهمیت

ضریب
اهمیت

وضع
موجود

امتیاز
کل

W1:4053/020/1063/0سختی اجراي آن براي مدرس
W2:25/4056/040/1078/0با شرایط واقعی جوامع کشاورزيهاسرفصلاندكنسبتاًسازگاري
W3:25/4056/060/1089/0انتخاب غیر تخصصی افراد
W4:3039/060/1062/0و غیر منعطف در نظام آموزش عالیکارهاي اداري خشکوساز
W5:4053/01053/0عدم تسلط مجریان به فراشناخت
W6:4053/040/1074/0فعلی که مناسب اجراي فراشناخت نیستبرنامه درسی
W7:50/3046/020/1055/0عدم وجود مدیریت زمان

W8 : 75/2036/080/1064/0هادانشگاهترم بندي
W9:4053/080/1095/0اکتفاي استاد به امتحان پایان ترم

W10:25/4056/01056/0عدم وجود امکانات در نظام آموزش عالی کشاورزي جهت اجراي نظریه
W11:4053/020/1063/0محیط آموزشی نامناسب

W12:4053/01053/0آموزشی یکنواختیطمح
W13: 75/3049/020/1058/0و پایبند نظم نیستندپذیریتمسئولدانشجویانی که
W14:25/4056/01056/0بودن اساتید براي تحقق نظریه فراشناختانگیزهیب

25/751مجموع امتیاز عوامل داخلی 1914/1

نمایش 2نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي در جدول سازيماتریس ارزیابی عوامل خارجی مرتبط با نهادینه
)، گویاي آن است 2جدول (مندرج در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نظام آموزش عالی کشاورزيهايیافتهداده شده است. 

حاکم بر جهان از جمله کشور شرایط"و"نمایندفراشناخت را فراهم میسازيکه امکان پیادههایینامهو بخشهانامهآیین"که
ترین، مهم67/3و 75/3به ترتیب با میانگین اهمیت"که این نوع نظام آموزشی در کشور ایجاد و گسترش یابدکندایجاب می

هايو دانشکدههاوجود رشته"در عین حال، .باشندمینظریه فراشناختسازياین نظام جهت نهادینهرويپیشهايفرصت
کلی و نظام آموزش عالی طوربهفرصتی ایجاد نمایند که نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی توانندکه مییتیعلوم ترب

که این نوع نظام آموزشی در کندشرایط حاکم بر جهان از جمله کشور ایجاب می"و "ویژه نهادینه شودطوربهکشاورزي 
و 60/3نظام آموزش عالی کشاورزي با کسب باالترین رتبه وضع موجود (به ترتیب در ،"و گسترش یابدشودکشور ایجاد

از تواننظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي میسازيکه جهت نهادینهانداستثنایی بودههاياز فرصت)، 50/3
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نبود "و"اه نمودن دلسوزان این نظریهیکسان انگاشتن فراشناخت با شناخت و گمر"کهاین در حالی است بهره گرفت.هاآن
نظریه سازيتهدیدهایی هستند که بر سر راه نهادینهترین، مهم50/4با میانگین "اجراي نظریه در نظام آموزشی کشورسابقه

با "هاغلبه نظام آموزش رفتاري و شناختی در دانشگاه"وجود دارند. از طرفی، فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي
یکسان انگاشتن فراشناخت با شناخت و گمراه نمودن دلسوزان این "بعدي يو در رتبه1کسب حداقل رتبه وضع موجود 

این نظریه در نظام آموزش سازيحادترین تهدید پیش روي نهادینهعنوانبه، 20/1با کسب حداقل رتبه وضع موجود "نظریه
، متوسط امتیاز عوامل خارجی نیز در نظام آموزش عالی شودکه مالحظه میگونه. همانباشندعالی کشاورزي، مطرح می

. این بدان معناست که نظام آموزش عالی کشاورزي از حیث عوامل بوده است5/2محاسبه گردید که کمتر از 42/2کشاورزي 
.نظریه فراشناخت با تهدیدهاي جدي مواجه استسازيخارجی، جهت نهادینه

نظام آموزش عالی کشاورزيو تهدیدها)هاارزیابی عوامل خارجی (فرصتماتریس -2جدول 

568/0ها و ضریب نهایی فرصت278/0باالتر از نقاط قوت712/1گفت ضریب نهایی نقاط ضعفتوانمی،3جدول با توجه به 
و نقاط قوت غلبه دارند. هاتتهدیدها و نقاط ضعف بر فرص،به عبارتی.باشدمی426/1کمتر از ضریب نهایی تهدیدها

بین مجموع ضرایب فضاي ياما مقایسه؛ دهدبین مجموع ضرایب فضاي درونی و بیرونی تفاوت چندانی را نشان نمیيمقایسه
نظام 846/0فضاي مفیدبر 138/3یزآممخاطرهو غلبه حداکثري فضاي هاتفاوت بارز آنينشان دهندهآمیزمفید و مخاطره

جهت SWOTیسماترآمده از دستهاي بهاستراتژيهمچنین باشد.فراشناخت میسازيآموزش عالی کشاورزي در نهادینه
اورده شده است.4سازي نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي در جدول نهادینه

عوامل خارجی
میزانهافرصت

اهمیت
ضریب
اهمیت

وضع
موجود

امتیاز
کل

O1:فرصتی ایجاد نمایند که نظریه توانندعلوم تربیتی که میهايو دانشکدههاوجود رشته
ویژه نهادینه طوربهکلی و نظام آموزش عالی کشاورزي طوربهفراشناخت در نظام آموزش عالی 

شود
3065/060/3234/0

O2: 33/3072/020/3230/0نظریه استسازيینهنهادنظام حمایت از نخبگان فرصتی جهت
O3:50/3076/03228/0بنیاديهايکارهاي حمایت از پژوهشوساز
O4: که بتوان فراشناخت را در برنامه درسی نمایدمینظام آموزشی متمرکز فرصتی را فراهم

نمودبینییشپ
3065/03195/0

O5:75/3081/020/3259/0نمایدفراشناخت را فراهم میسازيکه امکان پیادهییهانامهبخشو هانامهیینآ
O6:50/2054/020/3172/0کمیت دانشجو
O7:50/3076/020/3243/0کیفیت آموزش
O8که این نوع نظام آموزشی در کشور کند: شرایط حاکم بر جهان از جمله کشور ایجاب می

ایجاد و گسترش یابد
67/3079/050/3276/0

میزانتهدیدها
اهمیت

ضریب
اهمیت

وضع
موجود

امتیاز
کل

T1: 4086/01086/0هادانشگاهغلبه نظام آموزش رفتاري و شناختی در
T2: 50/4097/020/1116/0انگاشتن فراشناخت با شناخت و گمراه نمودن دلسوزان این نظریهیکسان
T3: 25/3070/060/1112/0المللیینبضعف ارتباطات
T4:50/3076/080/1136/0موزش عالی کشاورزيآنظریه در نظام سازيمنابع الزم و مورد نیاز جهت نهادینهکمبود

:T550/4097/040/1135/0اجراي نظریه در نظام آموزشی کشورسابقهنبود

461422/2مجموع امتیاز عوامل خارجی
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آمیز جهت تعیین سناریو مناسبمجموع ضرایب فضاي درونی، بیرونی، مفید و مخاطره-3جدول 
ضریب نهاییگویهردیف

278/0مجموع ضرایب نقاط قوت1
712/1مجموع ضرایب نقاط ضعف2
568/0هامجموع ضرایب فرصت3
426/1مجموع ضرایب تهدیدها4
99/1ها)ضعفمجموع ضرایب فضاي درونی (نقاط قوت و 5
994/1ها و تهدیدها)مجموع ضرایب فضاي بیرونی (فرصت6
846/0ها)مجموع ضرایب فضاي مفید (نقاط قوت و فرصت7
138/3آمیز (نقاط ضعف و تهدیدها)مجموع ضرایب فضاي مخاطره8

نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيسازيجهت نهادینهSWOTیسماتراز آمدهدستبههاياستراتژي–4جدول 
)WO(کارانهمحافظههايياستراتژ)SO(تهاجمیهايياستراتژ

SO1سازينهادینهيبرنامه خاص در سطح وزارتخانه در زمینهینتدو
فراشناخت

WO1و اعضاي هیأت فرهنگ یادگیري درست در بین دانشجویانیجادا
آموزشی مناسبهاياز طریق ایجاد برنامهعلمی

SO2علوم تربیتی و هايهمکاري بین دانشکدهنامهتفاهميامضا
و هاکشاورزي جهت آموزش اعضاي هیأت علمی، برگزاري سمینار

آموزشی مشتركهايکارگاه

WO2سازيظرفیتمنظوربهعلوم تربیتی کشور هايهمکاري با دانشکده
براي اشتراك دانش فراشناختی و تدوین نظام پاداش و پرداخت بر مبناي 

کمیت و کیفیت اشتراك دانش
SO3از جو دوستانه حاکم بین اعضاي هیأت علمی و گیريبهره

براي تبادل تجربیاتدانشجویان
WO3اطالعات و ارتباطات براي مستندسازي هايفناوريگیريکاربه

آموزشی و مشکالت اجرایی هايو کالسهاکارگاهفرآیندهاي برگزاري 
هابرنامه

SO4همکاري با کشورهاي دیگر و تبادل دانش و نامهامضاي تفاهم
در هاآناز تجارب گیري فراشناخت و بهرهيدر زمینههاآناطالعات با 

یاددهی و یادگیري درستيزمینه

WO4ي ارزیابی عملکرد در زمینهعلمی بر مبناي هیأتاعضايارتقاء
فراشناخت

SO5ترویج و آموزش کشاورزي که علمی از دانش اعضاي هیأتاستفاده
فراشناخت و آموزش بر اساس يداراي اطالعات و تجارب غنی در زمینه

آن هستند

WO5 تقویت انگیزه در بین اعضاي هیأت علمی و دانشجویان جهت
(روش تدریس و یادگیري روش درست آموزش و روش درست یادگیري

آموزش بر مبناي فراشناخت)
)WT(تدافعیهايياستراتژ)ST(رقابتیهايياستراتژ

ST1با تجربه علمیتوسط اعضاي هیأتاي سایت مشاورهیکاندازي راه
ایجاد گروه و انتقال تجارب تدریس منظوربهفراشناخت يدر زمینه

فراشناختی

WT1فراشناخت.ياعضاي هیأت علمی در زمینهآموزش

ST2صمیمی کردن جو و انتقال تجربیات منظوربهجلساتی يبرگزار
فراشناخت یا روش تدریس درستيعلمی در زمینهاعضاي هیأت

WT2افزایش انگیزه و تالش منظوربهتشویقی هايیاستسنمودن فراهم
مدرسان در مستندسازي فرآیندهاي انجام وظایف مرتبط با فراشناخت، 

به جاي اکتفا نمودن به امتحانات و هادورهمثال سنجش کیفیت عنوانبه
نمرات پایان ترم

ST3خدمت هاي ضمن هاي الکترونیکی براي آموزشاز آموزشاستفاده
)on- job- training و خارج از خدمت ()off- job- training اعضاي (

فراشناختيهیأت علمی در زمینه

WT3حس نیاز به ارتقاء دانش و آگاهی فردي و تخصصی در بین یشافزا
فراشناخت و تشویق و تحریک آنان به ارتقاء يهیأت علمی در زمینه

هامشوقسطح دانش و آگاهی فراشناختی دانشجویان با ایجاد زمان هم
ST4هاي مختلف علمی و دانشجویان رشتهروابط بین اعضاي هیأتبهبود

هاي مشترك، حساسیت آموزش درست و ترویج نگرش از طریق پروژه
تدریس و یادگیري درست (تدریس و یادگیري بر مبناي فراشناخت)

WT4دانش يگذاراشتراكو تشویقی براي یرپذانعطافمعیارهاي یینتع
فراشناختی در بین هیأت علمی و بکارگیري آن در ارزیابی عملکرد اعضاي 

هیأت علمی
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سازي نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيجهت نهادینهSWOTیسماترآمده از دستهاي بهاستراتژي–4ادامه جدول 
)WO(کارانهمحافظههايياستراتژ)SOتهاجمی (هايياستراتژ

ST5کاهش هاي اداري وبازيجویی در زمان و کاهش کاغذصرفه
هاي تحمیلی و از باال به پایینبرنامه

WT5نظام آموزش عالی کشاورزي به سمت کاهش تمرکز و حرکت
تدوین و طراحی سرفصل و برنامه درسی بر اساس نظریه فراشناخت

ST6هاي علمی و مدیران گروههیأتاختیارات بیشتر به اعضاييواگذار
هاآموزشی در طراحی و تدوین سرفصل

WT6هاي اجراي نظریه فراشناختپایش سیاست

ST7ها و فراهم نمودن هاي اضافی دانشگاهجویی در هزینهصرفه
سازي فراشناختهاي الزم جهت نهادینهزمینه

WT7اي خاص به مراکز آموزش عالی ریزي جهت تخصیص بودجهبرنامه
فراشناختسازيینهنهادکشاورزي جهت 

ST8قوانین و مقرراتی خاص در هر دانشگاه جهت اجراي ینتدو
نحوه يسنجی از اعضاي هیأت علمی در زمینههاي فراشناخت و نظربرنامه

آموزشی فراشناختيبرنامهاجراي 

WT8جهت اجرا و نهادینههاي خاص که الزم و ضروري برنامهینتدو -
هاآنسازي فراشناخت هستند و الزام دانشجویان به رعایت 

ST9محیط آموزشی مناسب جهت اجراي يشناسایی و تحقیق در زمینه
هاي کشاورزي و فراهم نمودن امکانات مناسب فراشناخت در دانشگاه

اجراي آن

WT9 طراحی محیط آموزشی نظام آموزش عالی کشاورزي متناسب با
نظریه فراشناخت و مناسب اجراي نظریه

نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی سازيتبیین الگوي راهبردي نهادینهمنظوربهماتریس عوامل داخلی و خارجی 
شده است.نمایش داده1ماتریس در کشاورزي

سـازي نظریـه   تعیین جایگاه استراتژیک نظام آموزش عالی کشاورزي جهت نهادینهمنظوربهماتریس عوامل داخلی و خارجی -1ماتریس 
فراشناخت

ل 
وام

ی ع
زیاب

س ار
تری

ی ما
های

ره ن
نم

جی
خار

)
EF

E
(

)IFE(نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

4

SO

5/21

WO

5/2

ST
1

WT

ال و رقابتی وجود دارد. هنگامی که بردار در خانه سمت راست باکارانهمحافظهکلی چهار نوع استراتژي تدافعی، تهاجمی، طوربه
هاناییتواازاستفادهباتواندمیوکه در این حالت سازمان در بهترین وضعیت خود قرار داردقرار گیرد، استراتژي تهاجمی است

) 3وداخلیضعفنقاطکردنبرطرف) 2خارجی،هايفرصتازيبرداربهره()1: آوردعملبهرازیراقداماتداخلیقوتنقاطیا
معنیبدینگیرد،قرارماتریسرقابتیخانهدریعنی،باشد. هنگامی که بردار در خانه سمت راست و پایین خارجیتهدیداتازپرهیز
کارانهمحافظه،. اگر بردار در خانه سمت چپ و باال قرار گیرد، استراتژيآورددراجرابهرارقابتیهايياستراتژبایدسازمانکهاست

قراربزرگخطرهايمعرضدرراخودونمایدحفظراخوداصولیهايشایستگیبایدسازمانکهاستمعنیبدینخواهد بود، 
.ندهد

تهدیدها غلبه خارجینقاط ضعف و در ماتریس عوامل داخلیعوامل ماتریس در ینکهابا توجه به با استناد به ماتریس مذکور و
نظریه فراشناخت در سازيالگوي تدافعی براي نهادینهکهدهدبردار در خانه سمت چپ و پایین قرار گرفته است و نشان میداشتند،
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که نظام آموزش . این بدان معنا است استنظام آموزش عالی کشاورزي، نسبت به سایر الگوهاي راهبردي از اولویت باالتري برخوردار
گردد که بتواند ارائه، لذا بایستی راهبردهایی نمایدپرهیزخارجیتهدیداتازوکنداصالحراداخلیضعفنقاطبایدعالی کشاورزي

(مواردي تهدیدهانقاط ضعف و بر اساس هر یک از5نقاط ضعف داخلی و تهدیدهاي خارجی را کاهش دهد، بر این اساس در جدول 
راهبردهایی هاآنکاهش منظوربهو نقاط ضعف و تهدید براي نظام آموزش عالی کشاورزي پیشنهاد دادند)عنوانبهنظران که صاحب

).5جدول (شده است ارائهسازي نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي سازيجهت نهادینه

نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيسازيراهبردهاي نهادینه-5جدول 
راهبردتهدیدنقاط ضعفسناریو

ت
دافع

ی

سختی اجراي آن براي مدرس-
عدم تسلط مجریان به فراشناخت-

غلبه نظام آموزش رفتاري و -
هاشناختی در دانشگاه

فراشناخت.يآموزش اعضاي هیأت علمی در زمینه-

نبود سابقه اجراي نظریه در نظام -اساتید براي اجراي نظریهانگیزگییب-
آموزشی کشور

یکسان انگاشتن فراشناخت با -
شناخت و گمراه نمودن دلسوزان 

این نظریه

افزایش منظوربهتشویقی هايیاستسفراهم نمودن -
انگیزه و تالش مدرسان در مستندسازي فرآیندهاي انجام 

مثال سنجش عنوانبه، وظایف مرتبط با فراشناخت
به جاي اکتفا نمودن به امتحانات و نمرات هادورهکیفیت 

پایان ترم
غلبه نظام آموزش رفتاري و -اساتید براي اجراي نظریهانگیزگییب-

هاشناختی در دانشگاه
افزایش حس نیاز به ارتقاء دانش و آگاهی فردي و -

فراشناخت و يتخصصی در بین هیأت علمی در زمینه
سطح دانش و زمانهمتشویق و تحریک آنان به ارتقاء 

هامشوقآگاهی فراشناختی دانشجویان با ایجاد 
سازوکارهاي اداري خشک و غیر -

منعطف در نظام آموزش عالی
غلبه نظام آموزش رفتاري و -

.هاشناختی در دانشگاه
سابقه اجراي نظریه در نظام نبود-

آموزشی کشور

و تشویقی براي یرپذانعطافین معیارهاي تعی-
دانش فراشناختی در بین هیأت علمی و يگذاراشتراك

بکارگیري آن در ارزیابی عملکرد اعضاي هیأت علمی

برنامه درسی فعلی مناسب اجراي -
فراشناخت نیست

غلبه نظام آموزش رفتاري و -
هاشناختی در دانشگاه

به سمت کاهش حرکت نظام آموزش عالی کشاورزي-
تمرکز و تدوین و طراحی سرفصل و برنامه درسی بر اساس 

نظریه فراشناخت
اجراي نظریه فراشناختهايپایش سیاست-المللیینبضعف ارتباطات -سختی اجراي نظریه براي مدرس-
عدم وجود امکانات در نظام آموزش -

عالی کشاورزي جهت اجراي نظریه
و مورد نیاز کمبود منابع الزم -

نظریه در نظام سازيجهت نهادینه
آموزش عالی کشاورزي

خاص به مراکز ايجهت تخصیص بودجهریزيبرنامه-
فراشناختسازيینهنهادآموزش عالی کشاورزي جهت 

پذیریتمسئولوجود دانشجویانی که -
نبوده و پایبند نظم نیستند

غلبه نظام آموزشی رفتاري و -
هادانشگاهشناختی در 

خاص که الزم و ضروري جهت اجرا و هايتدوین برنامه-
فراشناخت هستند و الزام دانشجویان به سازينهادینه
هاآنرعایت 

عدم وجود مدیریت زمان-
هادانشگاهترم بندي -
محیط آموزشی نامناسب-
محیط آموزشی یکنواخت-

کمبود منابع الزم و مورد نیاز -
ظریه سازي ننهادینهجهت 

فراشناخت در نظام آموزش عالی 
کشاورزي

نظریه فراشناخت سازينهادینههايینهزمفراهم نمودن -
در نظام آموزش عالی کشاورزي

طراحی محیط آموزشی نظام آموزش عالی کشاورزي -
متناسب با نظریه فراشناخت و مناسب اجراي نظریه

نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيسازينهادینههايتعیین سیاست
نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي، این راهبردها در اختیار سازيبعد از مشخص شدن راهبردهاي نهادینه

مناسب، مشخص و معرفی نمایند که پس از هايسیاست،خواسته شد که براي هر راهبردهاآنو از قرار داده شدنظرانصاحب
مرتبط با هر راهبرد که هايو حذف موارد تکراري در نهایت سیاستهاو تجزیه و تحلیل محتواي عرفی پاسخهاپاسخيآورجمع

که در جدول ارائه شده است در ارتباط با راهبرد طورهمانمشخص و ارائه گردید.6معرفی گردید در جدولنظرانصاحبتوسط 
جهت ایجاد نیاز در اعضايهاییفراهم نمودن زمینه"دو سیاستنظران فراشناخت، صاحبيدر زمینهعلمیآموزش اعضاي هیأت
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آموزش يخبره در زمینهعلمیهیأتمرتبط با فراشناخت و استفاده از توان اعضايهايدریافت آموزشمنظوربهعلمیهیأت
افزایش انگیزه و تالش منظوربهتشویقی هايراهبرد فراهم نمودن سیاست،نظرانصاحبرا پیشنهاد دادند. از نظر "فراشناخت

اکتفا نمودن به يجابههامثال سنجش کیفیت دورهعنوانبهمدرسان در مستندسازي فرآیندهاي انجام وظایف مرتبط با فراشناخت، 
فراشناختيکه به فعالیت در زمینهعلمیاعضاي هیأتهايحمایت از پژوهش"انات و نمرات پایان ترم داراي دو سیاستامتح
مناسب "ارتقا کیفیت آموزش مبتنی بر فراشناختمنظوربهانگیزه و ایجاد امنیت روانی براي مدرسان در جهت ایجادپردازندمی
هر راهبرد در جدول مشخص شده است.ط با مرتبهايسایر سیاستباشد.می

سازي نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيتعیین راهکارهاي نهادینه
ها خواسته نظران قرار داده شد و از آنسازي نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي در اختیار صاحبهاي نهادینهسیاست

ها و تجزیه و تحلیل محتواي عرفی آوري پاسخمناسب، مشخص و معرفی نمایند که پس از جمعشد که براي هر سیاست، راهکارهاي 
مشخص 7نظران معرفی گردید در جدول ها و حذف موارد تکراري در نهایت راهکارهاي مرتبط با هر سیاست که توسط صاحبپاسخ

سازي فراشناخت در نظام آموزش بردي مناسب جهت نهادینهکاريهایشنهادپو ارائه گردید. برخی از راهکارهاي اجرایی که در اصل 
هایی علمی، پخش فیلمهایی با عناوین فراشناخت در بین اعضاي هیأتتوزیع بروشورها و کتاب"باشند شامل عالی کشاورزي نیز می

موضوعات فراشناخت و اعزام مدیران و المللی با هاي ملی و بینبرگزاري کنفرانس، ي فراشناختهاي آموزشی موفق در زمینهاز کالس
اجرا و نهادینه هاآنهایی که اصول و مبانی فراشناخت در هاي مطالعاتی در کشورها و دانشگاهریزان وزارت علوم جهت فرصتبرنامه

. در "دنباشمیهاي مرتبط با فراشناختدریافت آموزشمنظوربههایی جهت ایجاد نیاز در مدرسان فراهم نمودن زمینه""شده است
دعوت از "نظران راهکارهایی مانندصاحبي آموزش فراشناختعلمی خبره در زمینهاستفاده از توان اعضاي هیأتارتباط با سیاست 

هاي مشترك و برگزاري نشستوهاي کشاورزيعلمی دانشکدهي فراشناخت جهت آموزش اعضاي هیأتافراد خبره در زمینه
را پیشنهاد نمودند. سایر راهکارهاي اجرایی مرتبط با هر سیاست "نظران این حوزهفراشناخت و با دعوت از صاحبجلساتی با عناوین 

است.شدهارائه7سازي فراشناخت در جدول جهت نهادینه

نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيسازيمرتبط با هر راهبرد جهت نهادینههايسیاست-6جدول 
سیاستراهبردسناریو

تدافعی

جهت ایجاد نیاز در اعضاي هاییفراهم نمودن زمینه-فراشناخت.يدر زمینهآموزش اعضاي هیأت علمی 
مرتبط با يهاآموزشدریافت منظوربهعلمیهیأت

فراشناخت
ياستفاده از توان اعضاي هیأت علمی خبره در زمینه-

آموزش فراشناخت
افزایش انگیزه و تالش مدرسان منظوربهتشویقی هايفراهم نمودن سیاست

مثال عنوانبهدر مستندسازي فرآیندهاي انجام وظایف مرتبط با فراشناخت، 
به جاي اکتفا نمودن به امتحانات و نمرات پایان ترم.هادورهسنجش کیفیت 

که به علمیاعضاي هیأتهايحمایت از پژوهش-
پردازند.میفراشناختيفعالیت در زمینه

روانی براي مدرسان در جهت ایجادیتامنیجادا-
ارتقا کیفیت آموزش مبتنی بر منظوربهانگیزه 

فراشناخت
- افزایش حس نیاز به ارتقاء دانش و آگاهی فردي و تخصصی در بین هیأت

زمانهمفراشناخت و تشویق و تحریک آنان به ارتقاء يدر زمینهعلمی
هامشوقسطح دانش و آگاهی فراشناختی دانشجویان با ایجاد 

فراشناخت بین يتقویت همکاري تحقیقاتی در زمینه-
کشاورزي و علوم تربیتیهايدانشکده

ایجاد کنجکاوي در هیأت علمی نسبت به فراشناخت-
ترویج فرهنگ یادگیري درست طبق فراشناخت-

دانش يگذاراشتراكو تشویقی براي یرپذانعطافتعیین معیارهاي 
فراشناختی در بین هیأت علمی و بکارگیري آن در ارزیابی عملکرد اعضاي 

هیأت علمی

يگذاراشتراكتأکید بر پرداخت پاداش بر اساس میزان -
دانش فراشناختی

دانش فراشناختی توسط گذاريارزیابی میزان اشتراك-
مالکی جهت عنوانبههیأت علمی و لحاظ نمودن آن 

ارتقاء اعضاي هیأت علمی
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6ادامه جدول 
سیاستراهبردسناریو

تدافعی
دانش فراشناختی يگذاراشتراكو تشویقی براي یرپذانعطافتعیین معیارهاي 

در بین هیأت علمی و بکارگیري آن در ارزیابی عملکرد اعضاي هیأت علمی
فراشناخت يدر زمینهگرفتن تولید دانشدر نظر-
ارزش براي مرکزعنوانبه
سیاست زیربنایی جامع براي بینییشپ-

آموزش ياطالعاتی و ارتباطی در زمینههاييفناور
فراشناخت

حرکت نظام آموزش عالی کشاورزي به سمت کاهش تمرکز و تدوین و طراحی 
سرفصل و برنامه درسی بر اساس نظریه فراشناخت

هاتمرکز دانشگاهدر کاهش هافرصتشناخت -
هاگیريیمتصمتوسعه دامنه مشارکت در -
آموزشی يهادورهانتخاب افراد جهت شرکت در -

هاآنفراشناخت بر اساس عملکرد آموزشی 
که فقط دانشی آموزشیيهاکتابتغییر محتواي -

و متکی بر محفوظات باشند.
اي خاص به مراکز آموزش عالی کشاورزي جهت تخصیص بودجهیزيربرنامه
فراشناختسازيینهنهادجهت 

هابررسی وضعیت موجود فراشناخت در دانشگاه-
تنظیم برنامه راهبردي و عملیاتی جهت اجراي -

فراشناخت
هایی که شناسایی و برطرف نمودن موانع و چالش-

سازي نظریه فراشناخت در بر سر راه اجرا و نهادینه
آموزش عالی کشاورزي وجود دارند

و هاکارگاههاي آموزشی، و دورههاکالستعداد -
فراشناختيکتب منتشر شده در زمینه

فراشناخت سازيینهنهادهاي خاص که الزم و ضروري جهت اجرا و تدوین برنامه
هاآنهستند و الزام نمودن دانشجویان به رعایت

یادگیري بر اساس توجه به ارزش تدریس و -
فراشناخت

بیان مزایاي فراشناخت و یادگیري بر اساس آن-

نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيسازيي اجرایی نهادینههاراهکار-7جدول 
ییراهکار اجراسیاست

منظوربهجهت ایجاد نیاز در مدرسان هاییفراهم نمودن زمینه
مرتبط با فراشناختهايدریافت آموزش

ت علمی.أبا عناوین فراشناخت در بین اعضاي هیهاییوزیع بروشورها و کتابت-1
فراشناخت.يآموزشی موفق در زمینهيهاکالساز هاییپخش فیلم-2
با موضوعات فراشناخت.المللیملی و بینهايبرگزاري کنفرانس-3
مطالعاتی در کشورها و هايوزارت علوم جهت فرصتریزاناعزام مدیران و برنامه-4

اجرا و نهادینه شده است.هاآنکه اصول و مبانی فراشناخت در هاییدانشگاه

آموزش ياستفاده از توان اعضاي هیأت علمی خبره در زمینه
فراشناخت

جهت آموزش اعضاي هیأت علمی فراشناخت يدر زمینهدعوت از افراد خبره-1
کشاورزي.يهادانشکده

مشترك و جلساتی با عناوین فراشناخت و دعوت از هايبرگزاري نشست-2
این حوزه.نظرانصاحب

اعضاي هیأت علمی که به فعالیت در يهاپژوهشحمایت از 
پردازندمیفراشناختيزمینه

پژوهشی با موضوعات فراشناخت جهت فعالیت محققان و هايمعرفی طرح-1
اعضاي هیأت علمی.

برتر از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوري در يهاطرحمعرفی و انتخاب -2
فراشناخت و معرفی محققان داراي طرح برتر به بنیاد نخبگان.يزمینه

- نهادینههايو چالشمسائلمرتبط با هايو رسالهنامهحمایت مالی از پایان-3
فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي.سازي
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سازي نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزيهاي اجرایی نهادینهراهکار- 7ادامه جدول 
ییراهکار اجراسیاست

منظوربهایجاد امنیت روانی براي مدرسان در جهت ایجاد انگیزه 
ارتقا کیفیت آموزش مبتنی بر فراشناخت

درونی (تشویقیپاداشپول وبرمبتنیماديپاداشنظامکارگیري متعادلبه-1
مستندسازيجهتاعضاي هیأت علمیدرایجاد انگیزهبرايشدگی)شناختو

علمی اعضاي هیاتادراكکهصورتیدرزیراتدریس مبتنی بر فراشناخت،فرآیند
کیفیت عملکردبر افزایشمثبتیتأثیریابد،بهبودتوزیعیعدالتازکشاورزي

...داشتخواهدآنان در فرآیند تدریس

که منطبق با نظریه ییهادانشکدهدر مراکز و خدمتضمنيهادورهبرگزاري-2
ت علمی جهتأبه اعضاي هیرفاهیتسهیالتارائهاند وفراشناخت طراحی شده

ت علمیأاعضاي هیمادي برايهايپاداشپرداختنیزوها دورهایندرحضور
اند.کسب نمودهدورهطیراالزمهايقابلیتکه

فراشناخت بین يتقویت همکاري تحقیقاتی در زمینه
کشاورزي و علوم تربیتیيهادانشکده

آموزشی فراشناخت.يهاکالسبرگزاري فرصت مطالعاتی در -1
مشترك با موضوعات مرتبط با فراشناخت.هاي برگزاري کنفرانس-2
اي و رشتهبینهايکارگاهبرگزاريدرهاي مختلفدانشکدههمکاريجلب-3

کارشناسان بینارتباطهمچنین برقراريوهاي مشتركپروژهانجامیاوآموزشی
کاهشمنظوربهمختلفیاتو تجربتخصصیهايزمینهبات علمیأو اعضاي هی

.ت علمیأمهارتی مرتبط با فراشناخت اعضاي هیودانشیضعف

ایجاد کنجکاوي در هیأت علمی نسبت به فراشناخت

یادگیري بر اساس آن براي اعضاي هیأت -تشریح مزایاي فراشناخت و تدریس-4
علمی.

مناسب در ارتباط با فراشناخت به هیأت علمی.هايمعرفی مقاله-5
ترویجی مرتبط با فراشناخت در بین اعضاي هیأت -علمیهايیهنشرتوزیع -6

علمی.

دانش يگذاراشتراكتأکید بر پرداخت پاداش بر اساس میزان 
فراشناختی

در نظر گرفتن پاداش ثابتی از طرف مدیران آموزشی براي هر هیأت علمی که -1
و دانش فراشناختی خویش را به اشتراك نمایدیمبر اساس فراشناخت عمل 

گذارد.می
دانش فراشناختی توسط هیأت گذاريقرار دادن امتیاز خاص براي به اشتراك-2

علمی.
که فرآیند تدریس خود و مدیرانیعلمیحقوقی اعضاي هیأتافزایش ضریب -3

از طرف وزارت علوم اندنمودهرا بر اساس اصول فراشناخت طراحی و اجرا 
تحقیقات و فناوري.

منظوربههایی جهت ایجاد نیاز در مدرسان فراهم نمودن زمینه
هاي مرتبط با فراشناختدریافت آموزش

هایی با عناوین فراشناخت در بین اعضاي هیات علمی.توزیع بروشورها و کتاب-1

فراشناخت.هایی از کالس هاي آموزشی موفق در زمینه پخش فیلم-2

المللی با موضوعات فراشناخت.هاي ملی و بینبرگزاري کنفرانس-3

هاي مطالعاتی در کشورها ریزان وزارت علوم جهت فرصتاعزام مدیران و برنامه-4
هایی که اصول و مبانی فراشناخت در آنها اجرا و نهادینه شده است.و دانشگاه
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هایی جهت ایجاد نیاز در مدرسان به منظور دریافت فراهم نمودن زمینه
هاي مرتبط با فراشناختآموزش

هایی با عناوین فراشناخت در بین اعضاي توزیع بروشورها و کتاب-1
هیأت علمی.

ي فراشناخت.ي آموزشی موفق در زمینههاکالسهایی از پخش فیلم-2
المللی با موضوعات فراشناخت.هاي ملی و بینبرگزاري کنفرانس-3
هاي مطالعاتی در ریزان وزارت علوم جهت فرصتاعزام مدیران و برنامه-4

اجرا و هاآنهایی که اصول و مبانی فراشناخت در کشورها و دانشگاه
نهادینه شده است.

آموزش فراشناختياستفاده از توان اعضاي هیأت علمی خبره در زمینه
ي فراشناخت جهت آموزش اعضاي دعوت از افراد خبره در زمینه-1

ي کشاورزي.هادانشکدههیأت علمی 
هاي مشترك و جلساتی با عناوین فراشناخت و با برگزاري نشست-2

این حوزه.نظرانصاحبدعوت از 

ي اعضاي هیأت علمی که به فعالیت در زمینهيهاپژوهشحمایت از 
پردازندمیفراشناخت

هاي پژوهشی با موضوعات فراشناخت جهت فعالیت معرفی طرح-1
محققان و اعضاي هیأت علمی.

ي برتر از طرف وزارت علوم تحقیقات و هاطرحمعرفی و انتخاب -2
ي فراشناخت و معرفی محققان داراي طرح برتر به بنیاد زمینهفناوري در 

نخبگان.
هايمرتبط با مسائل و چالشهايو رسالهنامهحمایت مالی از پایان-3

سازي فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي.نهادینه

ارتقا منظوربهایجاد امنیت روانی براي مدرسان در جهت ایجاد انگیزه 
کیفیت آموزش مبتنی بر فراشناخت

درونی پاداشپول وبرمبتنیماديپاداشنظامکارگیري متعادلبه-1
اعضاي هیأت علمیدرایجاد انگیزهبرايشدگی)شناختو(تشویقی

صورتیدرزیراتدریس مبتنی بر فراشناخت،فرآیندمستندسازيجهت
تأثیریابد،بهبودتوزیعیعدالتازعلمی کشاورزياعضاي هیاتادراكکه

...داشتخواهدآنان در فرآیند تدریسکیفیت عملکردبر افزایشمثبتی

یی که منطبـق  هادانشکدهدر مراکز و خدمتضمنيهادورهبرگزاري-2
بـه اعضـاي   رفـاهی تسـهیالت ارائـه اند وشدهیطراحبا نظریه فراشناخت 
مـادي  هايپاداشپرداختنیزوها دورهایندرحضورهیأت علمی جهت

اند.کسب نمودهدورهطیراالزمهايقابلیتکهاعضاي هیأت علمیبراي

هاي ي فراشناخت بین دانشکدهتقویت همکاري تحقیقاتی در زمینه
کشاورزي و علوم تربیتی

ي آموزشی فراشناخت.هاکالسبرگزاري فرصت مطالعاتی در -1
مشترك با موضوعات مرتبط با فراشناخت.هاي برگزاري کنفرانس-2
بینهايکارگاهبرگزاريدرهاي مختلفدانشکدههمکاريجلب-3

همچنین برقراريوهاي مشتركپروژهانجامیاواي و آموزشیرشته
و تخصصیهايزمینهباکارشناسان و اعضاي هیأت علمیبینارتباط

مهارتی مرتبط با ودانشیضعفکاهشمنظوربهمختلفیاتتجرب
.فراشناخت اعضاي هیأت علمی

هاگیريیمتصمتوسعه دامنه مشارکت در 

گیري و در تصمیمآموختگاندانشمشارکت دانشجویان کارفرمایان و -1
هاي مناسب.طراحی سرفصلمنظوربهریزي برنامه
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آموزشی فراشناخت بر اساس هايانتخاب افراد جهت شرکت در دوره
هاآنعملکرد آموزشی 

تدریس عملکرد پایینی يکه در زمینهعلمیشناسایی اعضاي هیأت-1
.هاآنآموزشی مرتبط با فراشناخت براي يهادورهدارند و برگزاري 

قبل از علمیارزیابی میزان دانش و آگاهی فراشناختی اعضاي هیأت-2
آموزشی پیش از خدمت براي افرادي هايشروع به فعالیت و برگزاري دوره

...که از دانش و آگاهی پایینی برخوردار هستند

فراشناختيهمکاري مختلف در زمینهيقراردادهاانعقاد 

يهادانشکدهعلمیاستفاده از اعضاي هیأتهايهمکاري در زمینه-1
در تدریس مبتنی بر فراشناخت.یتیعلوم تربروانشناسی و 

هايدر کارگاهيکشاورزیعالمراکز آموزش علمیشرکت اعضاي هیأت-2
روانشناسی و علوم يهادانشکدهموزشی مبتنی بر فراشناخت که در آ

گردد.تربیتی برگزار می
مشترك المللیملی و بینهايبرگزاري کنفرانسيهمکاري در زمینه-3

با موضوعات فراشناخت.
همکاري در جهت پذیرش دانشجویان مراکز آموزش عالی کشاورزي -4

آموزشی مبتنی بر فراشناخت.هايکارآموزي در کالسهايجهت دوره
در و حتی خارج از کشورکشورمطرح هايانعقاد قرارداد با دانشگاه-5

هايفراشناخت در دانشگاهنمودنینهنهاداستانداردها و تدوین يزمینه
کشاورزي.

روانشناسی و هايتسهیل روابط نظام آموزش عالی کشاورزي با دانشکده
افزایش منظوربهمذکور يهادانشکدهعلوم تربیتی و تبادل استاد در بین 

يینهزمعینی در يتجربهاساتید کشاورزي و کسب يآموزمهارت
فراشناخت.

- و دانشکدهاعضاي هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزيعضویت-1
...در مجامع ملی مشتركیتیعلوم تربروانشناسی و هاي

همکاري در جهت پذیرش دانشجویان مراکز آموزش عالی کشاورزي -2
آموزشی مبتنی بر فراشناخت.هايفرصت مطالعاتی در کالسجهت

شرکت اعضاي هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزي در -3
روانشناسی و يهادانشکدهموزشی مبتنی بر فراشناخت که در آهايکارگاه

گردد.برگزار مییتیعلوم ترب
آموزشی مبتنی بر فراشناخت در هايو دورههاکارگاهبرگزاري -4

روانشناسی و هايکشاورزي و دعوت از هیأت علمی دانشکدههايدانشکده
علوم تربیتی.

تألیف و ترجمه کتب مبتنی بر فراشناخت با همکاري اعضاي هیأت -5
روانشناسی و علوم يهادانشکدهعلمی مراکز آموزش عالی کشاورزي و 

تربیتی.
فراشناخت با همکاري يدر زمینهشترك مو رسالهنامه انجام پایان-6

روانشناسی و علوم تربیتی.يهادانشکدهاساتید راهنما و مشاور از 

هابررسی وضعیت موجود فراشناخت در دانشگاه
و هااصلی نظام آموزش عالی کشاورزي، مالكهايشناسایی مؤلفه-1

مربوط به هر مؤلفه و مرتبط با فراشناخت و بررسی وضعیت هايشاخص
هايو مالكهابر اساس شاخصموجود نظام آموزش عالی کشاورزي

شناسایی شده.
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در کاهش تمرکزمراکز آموزش عالی کشاورزيهايشناخت فرصت

متنوع و کاربردي کشاورزي.هايوجود گرایش-1
عنوانبهکشاورزي که هايوجود مزارع آموزشی، نمایشی در دانشکده-2

در عدم تمرکز و تواندکه میباشدمناسب جهت آموزش میايزمینه
آموزش صحیح طبق فراشناخت مؤثر باشد.

عنوانبهتواندمحصوالت کشاورزي خاص در هر منطقه که میوجود -3
براي آن هاو طراحی سرفصلریزيعاملی مهم در عدم تمرکز و برنامه
محصول خاص مورد توجه قرار گیرد.

تنظیم برنامه راهبردي و عملیاتی جهت اجراي فراشناخت

تنظیم سند راهبردي وزارت علوم بر اساس فراشناخت.-1
جهت تدریس و یادگیري مبتنی بر فراشناخت از سطح ریزيبرنامه-2

آموزشی.هايگروه
به آموزش بر اساس فراشناخت.علمیملزم نمودن اعضاي هیأت-3
در مورد فراشناخت و علمیافزایش آگاهی و دانش اعضاي هیأت-4

مزایاي آن.
فراشناخت و آموزش بر اسـاس فراشـناخت در   سازيآموزش و نهادینه-5

وزارت علوم.ریزانبین مدیران و برنامه
از لحاظ امکانات و تجهیزات و طراحی یآموزشایجاد فضاي مناسب -6

آموزشی منطبق بر فراشناخت بر اساس هايمحیط براي انجام فعالیت
این نظریه.ریزاندیدگاه برنامه

کـه بـر سـر راه اجـرا و     هـایی موانـع و چـالش  شناسایی و برطرف نمـودن  
نظریه فراشناخت در آموزش عالی کشاورزي وجود دارندسازينهادینه

در مورد مشکالت کنندگاناز شرکتهاو دورههادر پایان کالس-1
سؤال شود.ی که ممکن است با آن مواجه گردند احتمال

حوزه نظرانشناسایی مشکالت موجود با نظر خواهی از صاحب-2
فراشناخت.

- شناسایی مشکالت تدریس و یادگیري بر اساس فراشناخت با نظر-3
گزارکه بر اساس این نظریه برهاییدر کالسکنندگاناز شرکتخواهی

گردیده است.

و کتب منتشر شده در هاکارگاهآموزشی، يهادورهو هاکالستعداد 
فراشناخت در یک بازه زمانی مشخصيزمینه

آموزشی يبه برگزاري تعداد مشخصی کارگاه و دورههاالزام دانشگاه-1
فراشناخت.يدر هر ترم در زمینه

يت علمی به تألیف کتب در زمینهأتشویق و ترغیب اعضاي هی-2
فراشناخت.

توجه به ارزش تدریس و یادگیري بر اساس فراشناخت
ارتقا دانش و آگاهی فراشناخت يآموزشی در زمینهيدورهبرگزاري-1

اعضاي هیأت علمی و دانشجویان.
انجام تدریس و آموزش بر اساس فراشناخت بر روي یک گروه -2

با گروه کنترل.هاآنعملکرد يآزمایشی و مقایسه

بیان مزایاي فراشناخت و یادگیري بر اساس آن

ي فراشناخت.آموزشی در زمینهي هاکالسبرگزاري -1

هاي آموزشی بر هاي آموزشی در مورد فراشناخت و کالسپخش فیلم-2
اساس فراشناخت.

اند و معرفی دانشجویانی که بر اساس فراشناخت آموزش دیده-3
اند.هاي عادي دریافت نمودهبا دانشجویانی که آموزشهاآنهاي قابلیت

جمعی و مطبوعات براي ارتقا آگاهی هايرسانههمکاري صدا و سیما و-4
سازي ي فراشناخت و نهادینهعلمی و دانشجویان در زمینهاعضاي هیات

فرهنگ یادگیري درست.
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یادگیري درست طبق فراشناختترویج فرهنگ 

با موضوعات مرتبط با ايآموزشی ثابت و دورههايبرگزاري کارگاه-1
فراشناخت.

مرتبط با فراشناخت.هايتألیف و انتشار کتاب-2
- آموزشی که بر اساس فراشناخت طراحی گردیدههايبازدید از کالس-3

.اند
کشاورزي با هايدر دانشکدهالمللیملی و بینهايبرگزاري کنفرانس-4

موضوعات فراشناخت.
مطالعاتی در هايوزارت علوم جهت فرصتریزاناعزام مدیران و برنامه-5

اجرا و هاآنکه اصول و مبانی فراشناخت در هاییکشورها و دانشگاه
است.نهادینه شده

فراشناخت.يمختلف در زمینهکشورهاي مستندسازي تجربیات -6
از لحاظ امکانات و تجهیزات و طراحی مناسبایجاد فضاي آموزشی-7

آموزشی منطبق بر فراشناخت بر اساس هايمحیط براي انجام فعالیت
این نظریه.ریزاندیدگاه برنامه

آموزشی مبتنی بر فراشناختهايتغییر محتواي کتاب
به نحوي که منجر به ایجاد خالقیت هاطراحی و تألیف محتواي کتاب-1

و نوآوري فراگیر شود و تنها بر محفوظات تأکید نداشته باشد.
درگیري ذهنی افراد را يبه نحوي که زمینههاتغییر محتواي کتاب-2

فراهم نماید.

هاو پیشنهادگیرينتیجه
سازيو تهدیدهاي پیش روي نهادینههانقاط قوت، ضعف، فرصتSWOTبا استفاده از تحلیل پژوهشدر راستاي تحقق این

فراشناخت در نظام سازيارائه الگوي مناسب نهادینهمنظوربهنظریه فراشناخت در آموزش عالی کشاورزي مشخص گردید. 
مجموع امتیاز عوامل داخلی و کهبا توجه به اینشد.مجموع امتیاز عوامل داخلی و خارجی محاسبه ،آموزش عالی کشاورزي

، تهدیدها غلبه داشتند الگوي تدافعی ماتریس عوامل خارجی، نقاط ضعف و درداخلیاست و در عوامل 50/2خارجی کمتر از 
تدافعی، يالگوبر اساسنظریه فراشناخت در آموزش عالی کشاورزي نسبت به سایر الگوها غلبه داشت.سازينهادینهمنظوربه

را کاهش دهند. از سازينهادینهرويپیشیدهايتهدیرتأثراهبردهایی که پیشنهاد گردیدند به صورتی بودند که نقاط ضعف و 
اکثر اعضاي هیأت علمی نسبت کهفراشناخت بود. با توجه به اینيینهزماین راهبردها آموزش اعضاي هیأت علمی در يجمله

در تواندآموزشی حاکم است این نوع راهبرد میيهانظامبه فراشناخت دانش و آگاهی ندارند و نظام آموزشی شناختی بر اکثر 
فراشناخت به زمان و فرصت زیادي نیاز دارد و در سازيکه نهادینهآنجاراهگشا باشد. از روکاهش نقاط ضعف و تهدید پیش

اعضاي هیأت اکثر،مشاهده نمودطور دقیقنتایج آن را بهعالی کشاورزي کشور تا کنون اجرا نشده است که بتوان آموزش
افزایش انگیزه و منظوربهتشویقی هايفراهم نمودن سیاست،لذا در این زمینه،علمی انگیزه کافی جهت اجراي آن را ندارند

همچنین افزایش حس نیاز به ارتقاء دانش و ،تالش مدرسان در مستندسازي فرآیندهاي انجام وظایف مرتبط با فراشناخت
فراشناخت و تشویق و تحریک آنان به ارتقاء همزمان سطح دانش و يآگاهی فردي و تخصصی در بین هیأت علمی در زمینه

در این زمینه راهبردي مؤثر باشد. سازيتا حدودي در تسهیل نهادینهتواندایجاد مشوق ها میآگاهی فراشناختی دانشجویان با 
) نیز نشان داد که آموزشگر نقش اساسی و 1393()؛ امینی و همکاران1389()؛ برجسته و همکاران1387(مطالعات سیف

انگیزه باگیزه کافی داشته باشد زیرا آموزشگر فراشناخت دارد و الزم است که براي این منظور انسازينهادینهدرمهمی 
فراشناختی مرتبط با وظایف خود را به نحو صحیحی به انجام خواهد رساند.هاينشانگر

از باال به پایین بر هاریزياداري خشک و غیر منعطف بر نظام آموزش عالی حاکم است و بیشتر برنامهکارهايوسازاز آنجا که 
، باشدنظام آموزش عالی کشاورزيفراشناخت درسازيضعف و تهدیدي براي نهادینهينقطهتواندکه میشودنظام دیکته می
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دانش فراشناختی در بین هیأت علمی و بکارگیري آن در گذاريلذا تعیین معیارهاي انعطاف پذیر و تشویقی براي اشتراك
ورزي به سمت کاهش تمرکز و تدوین و طراحی سرفصل و ارزیابی عملکرد اعضاي هیأت علمی، حرکت نظام آموزش عالی کشا

نتایج پژوهش قلتاش و همکارانردهاي مناسبی در این راستا باشد.راهبتواندبرنامه درسی بر اساس نظریه فراشناخت می
مودند. از نظر را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت توجه به آن تأکید نهادر طراحی برنامهپذیري) نیز اهمیت انعطاف1389(

فردي و هايبا مشارکت آموزشگر و فراگیر با توجه به تفاوتبایستیدرسی مناسب هايآموزشی و سرفصلهايآنها برنامه
خاص به مراکز آموزش عالی کشاورزي جهت ايجهت تخصیص بودجهریزيبرنامهمتفاوت یادگیري فراگیران باشد.هايسبک

فراشناخت راهبردي است که با توجه به عدم وجود امکانات در نظام آموزش عالی کشاورزي جهت اجراي نظریه و سازينهادینه
در تسهیل امر کمک نماید. تواندنظریه در نظام آموزش عالی کشاورزي میسازيکمبود منابع الزم و مورد نیاز جهت نهادینه

فراشناخت مهم دانسته و بیان سازيع و امکانات را جهت نهادینه) نیز وجود مناب1391محمدي احمدآبادي و همکاران (
فراهم نمودن امکانات و منابع است که الزم است مراکزي که ،یکی از موارد الزم،فراشناختسازيکه براي نهادینهدارندمی

،معتقدند که دانشجویاننظرانصاحب.شودتصمیم بر اجراي نظریه را دارند منابع و امکانات خاصی براي آنها مد نظر قرار داده
به همین دلیل تدوین .فراشناخت باشدسازيمانعی در نهادینهتواندو پایبند نظم نیستند و این موضوع میپذیرمسئولیت

روري است. پژوهش ضهستند و الزام دانشجویان به رعایت آنها الزمفراشناختسازيخاص جهت اجرا و نهادینههايبرنامه
عامل مؤثري در پرورش ،) نیز نشان داد که تعهد در فراگیران نسبت به کار و مطلب مورد یادگیري1391(احمدآبادي محمدي

مورد توجه قرار گیرد.پذیريکه الزم است این تعهد و مسئولیتباشدفراشناختی فراگیران میهايمهارت
محیط آموزشی یکنواخت که خستگی را در پی دارد و عدم ، شودکه سبب ایجاد محدودیت زمانی میهادانشگاهبنديترم

فراشناخت در نظام آموزش عالی سازيو تهدیدهاي دیگري بر سر راه نهادینههاضعف،وجود منابع کافی جهت اجراي نظریه
را براي ) نیز در مطالعه خود اهمیت مدیریت زمان و وجود امکانات 1391کشاورزي هستند. محمدي احمدآبادي و همکاران (

که در این زمینه محدودیت وجود دارد. دارندو اذعان میاندفراشناخت مورد توجه قرار داده و آن را مهم دانستهسازينهادینه
نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي و سازينهادینههايفراهم نمودن زمینهقسمتراهبرد مناسب در این 

طراحی محیط آموزشی نظام آموزش عالی کشاورزي متناسب با نظریه فراشناخت و مناسب اجراي نظریه است. راهبردهاي 
را و راهکارهاي اجرایی قرار گرفت و راهکارها هاجهت مشخص شدن سیاستنظرانفراشناخت در اختیار صاحبسازينهادینه

آن الزم سازيآموزش عالی کشاورزي جهت اجراي فراشناخت و نهادینهاندرکاراندست.نمودقالب پیشنهاد ارائه درتوانیم
.است که این راهکارها و پیشنهادات را مورد توجه و دقت نظر قرار دهند

نظام آموزش عالی کشاورزي کشور و نیازهاي بخش کشاورزي به صورت هايپیشنهادهاي نهایی تحقیق با توجه به اولویت
ذیل ارایه می گردد.

با عناوین هاییتوزیع بروشورها و کتاب،در زمینه فراشناختعلمیبا توجه به عدم آگاهی و شناخت بسیاري از اعضاي هیأت-
افزایش تواند در مینظرصاحبعلمیضاي هیأتآموزشی و دعوت از اعهايو کالسهافراشناخت، همچنین برگزاري کارگاه

مؤثر باشد.علمیدانش و آگاهی اعضاي هیأت
راهکار مؤثري در جلب نظر اعضاي توانددر زمینه فراشناخت به صورت سالیانه میالمللیملی و بینهايبرگزاري کنفرانس-

آن باشد.سازيو دانشجویان نسبت به اهمیت فراشناخت و گامی در جهت نهادینهعلمیهیأت
هايو معرفی و انتخاب طرحعلمیپژوهشی با موضوعات فراشناخت جهت فعالیت محققان و اعضاي هیأتهايطرحمعرفی-

فراشناخت و معرفی محققان داراي طرح برتر به بنیاد نخبگان.يبرتر از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوري در زمینه
همچنین معرفی اعضاي هیأت،هاآنو تقدیر از نمایندکه به روش فراشناختی عمل میعلمیارزیابی روش تدریس هیأت-

در بهبود فرآیند تدریس کمک نماید.علمیدر تشویق اعضاي هیأتتواندبرتر در این زمینه میعلمی
هاآناز هااستاندارد سنجش دانش و آگاهی فراشناختی، در بدو ورود دانشجویان به دانشگاهيهاآزمونبا توجه به وجود -

هايآموزشی و کارگاههايو دانشجویانی که نمره حد نصاب را کسب نکرده به کالسگرفته شودفراشناختی هايآزمون
آموزشی مرتبط هدایت شوند.
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فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزي سازينهادینههايو چالشمسائلمرتبط با هايو رسالهنامهپایانحمایت مالی از-
نظریه در آموزش عالی کشاورزي باشد.سازيگام مؤثري در کمک به نهادینهتواندنیز می

اعضاي درانگیزهایجادبراي)شدگیشناختو(تشویقیدرونیپاداشپول وبرمبتنیماديپاداشنظاممتعادلکارگیريبه-
ازکشاورزيعلمیاعضاي هیاتادراكکهصورتیدرزیراتدریس مبتنی بر فراشناخت،فرآیندمستندسازيجهتعلمیهیات

داشت.خواهدآنان در فرآیند تدریسکیفیت عملکردبر افزایشمثبتیتأثیریابد،بهبودتوزیعیعدالت
تسهیالتارائهواندکه منطبق با نظریه فراشناخت طراحی شدههاییدر مراکز و دانشکدهخدمتضمنهايدورهبرگزاري-

کهعلمیتأاعضاي هیمادي برايهايپاداشپرداختنیزوهادورهایندرحضورجهتعلمیاعضاي هیاتبهرفاهی
.اندکسب نمودهدورهطیراالزمهايقابلیت

آموزشی هايبازدید از کالس،به مزایاي فراشناخت و اهمیت آنعلمیاعتقاد بسیاري از اعضاي هیأتبا توجه به عدم -
و مقایسه در این زمینه و آموزش دانشجویان بر اساس روش فراشناختهاییمنطبق بر فراشناخت، همچنین برگزاري کارگاه

سازينهادینهبرايقويايبرانگیزانندهتواندمیاندیدهنتایج آموزش دانشجویان با دانشجویانی که به روش معمول آموزش د
فراشناخت در بین اعضاي هیأت علمی باشد.

متخصص از هايالزم است گروهباشدمیربیتیتروانشناسی و علومهايخاص رشته،فراشناختيبا توجه به اینکه نظریه-
و پیش از خدمتجهت هدایت و آموزش ضمنتربیتیروانشناسی و علومهايدانشکدهعلمیتأکارشناسان و اعضاي هی

هايدر فرمهاآنکمیت و کیفیت عملکردي کشاورزي تشکیل گردند و بر مبنايهايدانشکدهعلمیخدمت اعضاي هیأت
در نظر بگیرند.علمیبراي این دسته از اعضاي هیأتايارزیابی ساالنه امتیاز ویژه

آموزشی منطبق بر هايمناسب آموزشی از لحاظ امکانات و تجهیزات و طراحی محیط براي انجام فعالیتایجاد فضاي -
این نظریه.ریزانفراشناخت بر اساس دیدگاه برنامه
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Abstract
Psychologists believe that the lack of attention to implementation of the meta-cognition in higher education
centersin general and agricultural higher education in particular is one of the important factors that leads to lack
of skill in students. Therfore, present study was carried out using a qualitative method with the pourose of
explaining scenarios, strategies, and policies for institutionalization of meta-cognition theory in agricultural
higher education. Requaired data were collected from meta-cognition experts who were selected using snowball
sampling method. The SWOT techniqe was employed to analyze the data. At the first step, 15 interviews with
the experts of meta-cognition theory in agricultural and educational majors were carrid out. The purpose of these
interviews was to identify the strengths, weaknesses, opportunites, and threats existing in agricultural higher
education. At the second step, the identifical item for strength, weaknesses, opprotunities, and threats were
given to a panel of experts in order to determine the importance and present situation of each item. Accordingly,
the face validity of research tool was confirmed by faculty members and Alpha coefficient values were at
acceptable level. According to the point of view of participants, the most important strenghths of agricutural
higher education system were including its ability to train human resources with high creativity, critical
thinking, innovative, and thoughtfulness. The most significant weakness of the system was lack of stimulus and
facilities. Furthemore, instruction for implementing meta-cognition theory (by faculty members) and lack of
previous evidences about employing meta-cognition theory in higher education were the most prominent
opportunity and threat of agricultural higher education system, respectively. The result revealed that weaknesses
in internal matrix and threats in external matrix were more salient and thus, defensive strategy for
institutionalization of meta-cognition theory in agricultural higher education have priority over other strategies.
Bsed on defensive strategy,some policy implications were highlighted. At the end, experts were asked to employ
these policy implications in identification of policies and solutions for institutionalization of meta-cognition
theory. Presented solutions as the practical recommendations can be used by educational managers of
agricultural colleges. By doing so, the level of information, intelligence, and meta-cognition skills of faculty
members will be increased.
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