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رابطه ی عامل های آموزشی با سبك های یادگیری دانشجویان کشاورزی 

دانشگاه تهران

سید یوسف حجازی1، مسعود رضایی2
1- استاد دانشگاه تهران

2- دانشیار بنیاد دانش نامه نگاری ایران

چکیده
ارزیابـی سـبك یادگیـری دانشـجویان و دانسـتن ایـن كـه آنان چگونـه یـاد می گیرنـد و اسـتفاده از روش های تدریس مناسـب 
بـرای بهبـود كیفیـت یادگیـری آنان اهمیـت زیادی دارد. هـدف این پژوهش، بررسـی رابطه ی عامل های آموزشـی با سـبك های 
یادگیـری دانشـجویان كشـاورزی دانشـگاه تهـران بـود. ایـن پژوهـش از نـوع كاربـردی اسـت و جامعـه آمـاری آن را دانشـجویان 
گرایش هـای كشـاورزی دانشـگاه تهـران )N=1300( تشـكیل  دادنـد كـه 300 تن از آنـان با اسـتفاده از روش نمونه گیـری طبقه ای 
متناسـب بـه عنـوان نمونـه تعییـن و انتخـاب شـدند. از پرسشـنامه، شـامل ویژگی هـای فـردی و تحصیلی و  شـاخص سـبك  های 
یادگیـری سـولمان و فیلـدر بـه عنـوان ابـزار پژوهش اسـتفاده شـد. قابلیت اعتماد شـاخص سـبك یادگیری بـا اسـتفاده از آزمون 
همتـای وارك تاییـد شـد و بـرای تاییـد روایـی و پایایـی سـایر بخش هـای پرسشـنامه بـه ترتیـب از نظـر متخصصـان و محاسـبه 
پایایـی مركـب اسـتفاده شـد. یافته هـا  نشـان دادنـد كـه از نظـر بعـد پـردازش، 60 درصـد از دانشـجویان دارای سـبك یادگیـری 
فعـال، بـه لحـاظ بعـد دریافـت، 55 درصـد از سـبك یادگیـری شـهودی، از نظـر بعـد ارایـه، 56/7 درصـد دارای سـبك یادگیـری 
شـفاهی و بـه لحـاظ بعـد درك و فهم، 58/3 درصد از دانشـجویان دارای سـبك یادگیری مرحله گرا بودند. محاسـبه ی همبسـتگی 
اسـپیرمن نشـان داد كـه بیـن سـبك های یادگیـری و بـه كارگیـری روش های تدریـس و منبع های درسـی )بـه جز جزوه درسـی(، 
در مـورد دانشـجویان فعـال- تفكرگـرا و كتـاب درسـی و تركیبـی از منبع هـا در مـورد دانشـجویان حسـی گرا- شـهودی رابطـه ی 
معنـی داری وجـود نـدارد. نتیجـه ی آزمـون من وایت نـی گویـای آن بـود كه تفـاوت معنـی داری بین سـبك یادگیری دانشـجویان 

بـر پایـه جنـس و مقطع تحصیلـی وجود نـدارد.
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مقدمه
در  مهـم  گام  نخسـتین  یادگیرنـدگان  ویژگی هـای  تحلیـل 
طراحـی تدریـس و یادگیـری اسـت كـه بـه انتخـاب روش های 
كمـک  مناسـب  یادگیـری  مـواد  تهیـه  و  تدریـس  مناسـب 
می كنـد. پیشـینه ی، ترجیح هـای یادگیـری و سـبک یادگیری 
یادگیرنـدگان مثال هایـی از ایـن ویژگی هـا هسـتند. بـا توجـه 
دارد  را  خـود  خـاص  ویژگی هـای  یادگیرنـده  هـر  كـه  ایـن  بـه 
كـه در نظـر گرفتـن آن هـا بـه هنـگام اصـالح و تعدیـل آمـوزش 
)تدریـس و یادگیـری( بـه یادگیرنـدگان كمـک می كنـد تـا در 
تحصیـل خـود موفق باشـند. به عبارت دیگر، شـناخت سـبک 
یادگیـری دانشـجویان، كیفیـت آمـوزش را افزایـش می دهـد 
)الهمدانـی،  می سـازد  مناسـب تر  دانشـجویان  بـرای  را  آن  و 

.)2015
هم سـان  دانشـجو  یـک  یادگیـری  سـبک  حقیقـت،  در 
بـه  می باشـد.  وی  شـخصیتی  ویژگی هـای  بـا  هم آهنـگ  یـا 
بـا  روزمـره  زندگـی  در  كـه  آرامـی  دانشـجوی  مثـال  عنـوان 
نیـز  یادگیـری  در  می كنـد،  رفتـار  دقیـق  توجـه  و  مالحظـه 
بـه همیـن شـیوه رفتـار خواهـد كـرد. در مقابـل، دانشـجوی 
پرخاشـگری كه سـاختار شـخصیتی وی ناشـی از هوس و تابع 
خواسـته های آنـی اسـت، رویكـرد اتفاقـی و آنـی بـه یادگیـری 
پایـه ی  بـر   .)2012 بوداكوگلـو،  و  )بابـادوگان  داشـت  خواهـد 
نظریـه سـبك های یادگیـری، ویژگی هـای شـناختی، عاطفی، 
نتیجـه ی  یادگیرنـدگان،  جامعه شـناختی  و  فیزیولوژیكـی 
 .)2000 گریگـز،  و  )دان  می كنـد  معیـن  را  آنـان  تحصیلـی 
سـبك  كـه  دارنـد  بـاور  یادگیـری  نظریه پـردازان  از  بسـیاری 
یادگیـری بایـد بـا سـبك تدریـس هم اهنـگ و سـازگار باشـد تـا 
موفقیـت یادگیرنـدگان به حداكثر برسـد، زیرا تناسـب تدریس 
باعـث تقویـت  نیـز  بـا سـبك یادگیـری دانشـجویان  مدرسـان 
انگیـزه یادگیـری و پیشـرفت تحصیلی آنان می شـود )مارتین، 

 .)2009 آزمـن،  2010؛ 
در آمـوزش ارزیابـی سـبک یادگیری دانشـجویان و توسـعه 
آنـان  ویـژه ی  یادگیـری  سـبک  بـا  كـه  آموزشـی  روش هـای 
متناسـب باشـد، توجـه شـایان مالحظـه ای را بـه خـود جلـب 
تـاالل، 2015(. سـبک  و  كالهـون  )روگووسـكی،  اسـت  كـرده 
یادگیـری یكـی از منبـع هـای تفـاوت در عملكرد دانشـجویان 
بـا  تدریـس  راهبردهـای  اگـر   .)1995 كیـز،  و  )كاپـالن  اسـت 
سـبک یادگیـری دانشـجویان هم آهنگـی و سـازگاری نداشـته 

بـه دانشـجو دچـار  از مـدرس  انتقـال موثـر اطالعـات  باشـد، 
مشـكل می شـود )آسـیری، 2015(، اما چنان چـه راهبردهای 
بـا سـبک یادگیـری دانشـجویان باشـند،  تدریـس هم آهنـگ 
یادگیـری آسـان و فراینـد یادگیـری كارآمدتـر شـده و عملكـرد 
 .)2013 همـكاران،  و  )دوركا  می یابـد  بهبـود  دانشـجویان 
برخـی از دانشـجویان ترجیـح می دهنـد بـا اطالعـات واقعـی و 
ملمـوس )حقایق، داده های آزمایشـی( كار كننـد، در حالی كه 
دانشـجویان دیگـر بـا مفاهیـم انتزاعـی )نظریه هـا، مدل هـای 

هسـتند.   راحت تـر  ریاضـی( 
)ماننـد  اطالعـات  دیـداری  ارایـه ی  بـه  عالقه منـد  بعضـی 
برخـی  و  هسـتند  غیـره(  و  فلوچارت هـا  نمودارهـا،  عكـس، 
دیگـر از بیـان كالمی اسـتقبال می كنند. بعضی از دانشـجویان 
دوسـت دارنـد بـا انجـام دادن و مشـاهده و تحلیـل آن چـه رخ 
می دهـد، یـاد بگیرنـد و دانشـجویان دیگـر بیشـتر می خواهند 
دربـاره چیزهایـی كـه بـرای انجـام آنهـا برنامه ریـزی كرده انـد، 
تامـل كننـد و پیـش از انجـام آنهـا اندكی شـناخت كسـب كنند 
كـه  ایـن  دانسـتن  بنابرایـن،   .)2005 اسـپورلین،  و  )فیلـدر 
روش هـای  از  اسـتفاده  و  می گیرنـد  یـاد  چگونـه  دانشـجویان 
تدریـس مناسـب بـه منظور بهبـود كیفیـت تجربـه ی یادگیری 
و توجـه بـه ترجیح هـای دانشـجویان در تدریـس، بسـیار مهـم 

اسـت )آسـیری، 2015(. 
برنامه ریـزی  در  دانشـجویان  یادگیـری  سـبک  شـناخت 
آمـوزش اثربخـش نیـز مهم اسـت )آیسـامی، 2015( و تدریس 
بـه افـرادی كـه سـبک یادگیـری آنـان مشـخص اسـت، موجب 
می شـود آنـان بـه موفقیـت تحصیلـی بیشـتری دسـت یابنـد 
سـبک های  شـناخت  بـا   .)2015 همـكاران،  و  )روگووسـكی 
در  را  ارزشـمندی  اطالعـات  می تـوان  یادگیـری  مختلـف 
اختیـار مدرسـان و دانشـجویان قـرار داد تـا فراینـد یادگیـری 
دانشـجویان را بهینـه سـازند )تریونـگ، 2015(. از نظـر دیوید 
كلـب، یادگیـری چرخـه ای اسـت كـه شـامل چهـار مرحلـه ی 
مفهـوم  صورت بنـدی  تامـل،  و  مشـاهده  عینـی،  تجربـه ی 
سـبک  پایـه  بـر  فـرد  هـر  و  اسـت  فعـال  آزمایـش  و  انتزاعـی 
یادگیـری بـه شـیوه ای خـاص و بسـیار متفـاوت یـاد می گیـرد 

.)2015 )فرسـپچ، 
تعریف هـای چنـدی از سـبك یادگیـری وجـود دارد. سـبک 
می گیـرد  یـاد  آن  بـا  فـرد  كـه  اسـت  ویـژه ای  روش  یادگیـری 
)پریتچـارد، 2009: 41( یـا اولویت دانشـجویان برای كسـب و 
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پـردازش اطالعات را مشـخص می كند )انـگ، 2013(. به بیان 
دیگـر، سـبک یادگیـری را می تـوان بـه عنوان شـیوه ای كه یک 
یادگیرنـده اطالعـات را دریافـت و پـردازش می كنـد، تعریـف 
كـرد )الهمدانـی، 2015(. مام پـادی و دیگران )2011(، سـبك 
یادگیـری را بـه عنـوان مهـارت و ترجیـح افـراد در گـرد آوری، 
درك و پـردازش مـواد و محتـوای یادگیـری تعریـف كرده انـد. 
سـبك یادگیری بـه روش های برتر دانشـجویان بـرای یادگیری 

اشـاره دارد )تریونـگ، 2015(. 
ــه  ــن ك ــناخت ای ــرای ش ــت ب ــاری اس ــری معی ــبك یادگی س
ــت دارد  ــه دوس ــا چگون ــرد و ی ــاد می گی ــه ی ــده چگون یادگیرن
ــه رفتارهــای معمــول فــرد اشــاره دارد  ــاد بگیــرد. نیــز ب كــه ی
ــز  ــای متمای ــا ترجیح ه ــت ها ی ــده ی خواس ــخص كنن ــه مش ك
ــتاورو و  ــو، پاپاس ــت )آندری ــری اس ــای یادگی او در موقعیت ه
مركوریــس، 2014(. ســبک یادگیــری شــرایط آموزشــی ای 
مشــخص  را  می گیرنــد  یــاد  بهتــر  آن  در  دانشــجویان  كــه 
می كنــد )اســتیوارت و فلیســیتی، 1992(. از نظــر جیمــز و 
گاردنــر )1995(، ســبك یادگیــری روش و موقعیتــی اســت كــه 
ــتند،  ــری آن هس ــی یادگی ــه در پ ــزی را ك ــران چی در آن فراگی
دریافــت، پــردازش و ذخیــره می كننــد و ســپس، بــه یــاد 
می آورنــد. از دیــدگاه دیگــر، ســبك یادگیــری بــه باورهــا، 
ــد  ــه كار می رون ــراد ب ــیله اف ــه بوس ــی ك ــا، و رفتارهای رجحان ه
ــد،  ــك كنن ــن كم ــت معی ــك موقعی ــان در ی ــری آن ــه یادگی ــا ب ت

ــون، 1995(.  ــت )ه ــوف اس معط
كـه  نیسـتند  ثابتـی  ویژگی هـای  یادگیـری  سـبک های 
فـرد بـه طـور معمـول از خـود نشـان می دهـد. یادگیرنـدگان 
می تواننـد در شـرایط متفاوت سـبک های مختلفـی را گزینش 
بـرای  زیـادی  روش هـای   .)42  :2009 )پریتچـارد،  كننـد 
دسـته بندی سـبک های یادگیـری وجود دارد )وونـگ و نونان، 
2011(، و مدل هـای گوناگونـی بـرای آن ارایـه شـده اسـت كـه 
رایج تریـن آنهـا مـدل دیویـد كلـب )نظریـه یادگیـری تجربـی( 
)پاشـلر و همـكاران، 2008(، مـدل هانـی و موم فـورد )شـكل 
یـا  تغییـر یافتـه مـدل تجربـی كلـب(، مـدل فلمینـگ )وارک 
واک( )فرسـپچ، 2015(، مـدل گریگـورس، مـدل سـبک های 
یادگیـری دان و دان و پنـج نظام یادگیری گیـون )رید، 2005: 
62( می باشـند. تاكنـون سـه نـوع سـیاهه ی اصلی برای سـبک 
یادگیـری فراهـم آمـده كه عبارت اند از: سـیاهه های شـناختی 
كـه بـر چگونگی پردازش دانش كسـب شـده توسـط فـرد توجه 

دارنـد، سـیاهه های احساسـی یـا عاطفـی كـه در آنهـا رفتـار 
درونـی یادگیرنـده مانند انگیـزش، نگرش ها، شـرایط فیزیكی 
و  می شـوند  بررسـی  شكسـت  و  موفقیـت  مدیریـت  و  ارجـح 
سـیاهه های روانـی - حركتـی كـه به نـوع محتوایی كه دانشـجو 
بیشـتر دوسـت دارد، نـوع ارایـه ای كـه وی ترجیـح می دهـد و 
میـزان فعالیتـی كـه در محیـط یادگیـری الزم اسـت، مربـوط 

می شـود )كـوه و چـوا، 2012(.
پژوهش هـای مختلفـی در زمینـه ی سـبک یادگیـری انجام 
شـده اسـت. نتیجـه ی پژوهـش پسالتو-جوی سـی و كانتاریدو 
)2011(، نشـان داد كه سـبک های دیداری، شـهودی- اتفاقی 
و یک پارچـه اولویت هـای اصلـی دانشـجویان بـرای یادگیـری 
می باشـند. بـر پایـه تحقیق متیـن و همكاران )2011(، سـبک 
انطباقـی، سـبک یادگیری غالب در بین دانشـجویان می باشـد 
قـرار  جذب كننـده  و  واگـرا  هم گـرا،  سـبک های  آن  از  پـس  و 
دارنـد و بیـن جنـس و نمـره ی دانشـجویان بـا سـبک یادگیری 
پژوهـش  نتیجـه ی  نـدارد.  وجـود  معنـی داری  تفـاوت  آنـان 
دانشـجویان دندان پزشـكی  كـه  داد  نشـان  آسـیری )2015(، 
بیشـتر سـبک های یادگیـری شـنیداری و حركتـی را ترجیـح 
بیـن  در   ،)2015( فرسـپچ  تحقیـق  مبنـای  بـر  می دهنـد. 
وجـود  غالـب  یادگیـری  سـبک  كـودكان  متخصـص  پزشـكان 
نـدارد و تاحـدودی سـبک های یادگیـری بیـن آنـان بـه صورت 
برابـر توزیـع شـده و بیـن انـواع سـبک های یادگیـری و سـطح 
رضایت مندی از روش های آموزشـی رابطه ای مشـاهده نشـد. 
پژوهـش ایل-همودووا )2015(، نشـان داد كه شـمار زیادی از 
دانشـجویان سـبک یادگیـری حسـی را ترجیـح می دهنـد، در 
حالـی كـه سـبک های یادگیـری فعـال، دیـداری و متوالـی در 

بودند.  اولویـت كمتـری 
اتیرینگتـون )2013(،  و  بـراون  پایـه تحقیـق ویلیامـز،  بـر 
بازتابـی،  فعـال،  جذب كننـده،  یادگیـری  سـبک های 
یادگیـری  سـبک های  احساسـی  و  شـهودی  درون گرایـی، 
ارجـح بـرای دانشـجویان داروسـازی بودنـد. تحقیـق كلمنـت 
)2014(، نشـان داد كـه بیشـتر دانشـجویان سـبک یادگیـری 
حركتـی را ترجیـح می دهنـد و سـبک یادگیـری دانشـجویان 
بـر پایـه ی جنـس در همـه موردهـا بـه جـز حركتـی، یكسـان 
بـود و در ایـن مـورد سـهم مـردان باالتـر بـود. بررسـی هالیلـی 
و همـكاران )2014(، نشـان داد كـه بیـن سـبک های یادگیـری 
دارد.  وجـود  معنـی داری  تفـاوت  جنـس  پایـه  بـر  دانشـجو 

رابطه ی عامل های آموزشی  ...
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یافته هـای پژوهـش ریچـارد، دیـگان و كلنـا )2014(، نشـان 
همگـرا،  یادگیـری  سـبک های  ترتیـب  بـه  دانشـجویان  داد 
می دهنـد.  ترجیـح  را  جذب كننـده  و  واگـرا  انطباق یابنـده، 
اسـت  حاكـی   ،)2013( پـالت  و  گـوردن  میالنـس،  تحقیـق 
همگـرا،  یادگیـری  سـبک های  ترتیـب  بـه  دانشـجویان  كـه 
می دادنـد.  ترجیـح  را  واگـرا  و  انطباق یابنـده  جذب كننـده، 
كـه  داد  نشـان  نیـز   ،)2013( همـكاران  و  پی جانـگ  بررسـی 
جذب كننـده،  یادگیـری  سـبک های  ترتیـب  بـه  دانشـجویان 
واگـرا، همگـرا و انطباق یابنـده را ترجیـح می دادنـد و تفـاوت 
معنـی داری در عمل كـرد تحصیلـی یادگیرنـدگان بـر پایه چهار 

یـاد شـده مشـاهده نگردیـد.  سـبک 
میشـل  و  جیمـز  دامـور،  بررسـی  نتیجـه ی  بـه  توجـه  بـا 
یادگیـری  سـبک  اول  سـال  دانشـجویان  بیشـتر   ،)2012(
واگـرا را ترجیـح می دادنـد و پـس از آن سـبک های یادگیـری 
داشـتند.  قـرار  هم گـرا  و  انطباق یابنـده  جذب كننـده، 
كاترانكـی و بوزكـوس )2014(، نیـز دریافتنـد كـه 52/9 درصـد 
از آموزشـگران سـبک یادگیـری همگـرا و 31/6 درصـد سـبک 
یادگیـری واگـرا را ترجیح می دادنـد. لورنزو و لورنـزو )2013(، 
نیـز در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كـه یادگیرندگان 
دمـای  كافـی،  نـور  بـا  آرام،  محیطـی  در  می دهنـد  ترجیـح 
خنـک و صندلی هـای راحـت به یادگیـری بپردازنـد و یادگیری 
همـراه بـا عمـل و مطالعـه در صبـح را ترجیـح می دهنـد و از 
نظـر روان شـناختی بیشـتر آنـان تحلیل گـر )ترجیـح می دادنـد 
زنجیـروار یاد بگیرند( و انعكاسـی )زمانی را برای تصمیم گیری 
داشـته باشـند( بودنـد. بنا بـر نتیجـه ی بررسـی فانتاراك فونگ 
)2012(، بیشـتر دانشـجویان كارشناسی سـبک های یادگیری 
خوانـدن/ یادگیـری  سـبک های  بـر  را  چندروشـی  و  حركتـی 

نوشـتن، شـنیداری و دیـداری ترجیـح می دادنـد. 
سـبک های  رابطـه  دربـاره  نیـز  زیـادی  پژوهش هـای 
یادگیـری بـا متغیرهـای مختلـف انجام شـده اسـت. بـه عنوان 
هانتلی مـور  و  مك كـی  فلمینـگ،  بررسـی  نتیجـه ی  مثـال، 
سـبک های  برخـی  بیـن  رابطـه ی  كـه  داد  نشـان   ،)2011(
پیشـرفت  بـا  امـا  معنـی دار،  دانشـجویان  سـن  بـا  یادگیـری 
تحصیلـی معنـی دار نبـود و تحقیـق حسـین و ایـوب )2012(، 
گویـای آن بـود كـه همبسـتگی مثبتـی بیـن سـبک یادگیـری 
بـر  دارد.  وجـود  آموزشـگران  تدریـس  سـبک  و  دانشـجویان 
پایـه ی تحقیـق تولبـور )2011(، دانشـجویان زمانـی بهتـر بـه 

پیامدهـای یادگیـری دسـت می یابند كـه راهبردهـای تدریس 
بـا  آنـان باشـد و  بـا سـبک های یادگیـری مختلـف  هم آهنـگ 
بیـن   ،)2015( همـكاران  و  روگووسـكی  پژوهـش  بـه  عنایـت 
سـبک یادگیری برتـر و روش تدریس رابطه معنـی داری وجود 

نـدارد. 
بررسـی كیـم و كیـم )2014(، گویـای آن بود كه بیـن انگیزه 
همبسـتگی  شـنیداری  و  دیـداری  سـبک های  بـا  یادگیـری 
دارد.  وجـود  منفـی  همبسـتگی  حركتـی  سـبک  بـا  و  مثبـت 
بیـن سـبک های  كـه  داد  نشـان  بوزكـورت )2013(،  پژوهـش 
یادگیری دانشـجویان و پیشـرفت مدرسـان رابطه وجود دارد. 
تحقیـق ایشـانی، سـعد و نامـی )2014(، نیـز گویـای آن بـود 
كـه بیـن سـبک های یادگیـری و خالقیـت رابطـه وجـود دارد. 
بررسـی تأثیـر سـبك های یادگیـری بـر پیشـرفت دانشـجویان 
و نگـرش هـای آنـان در كالس هـای سـنتی و پیشـرفته مبتنـی 
بـر شـبكه اینترنـت در دانشـگاه می سی سـی پی نشـان داد كـه 
سـبك های یادگیـری بـر روی پیشـرفت دانشـجویان یـا نگرش  
آنـان در زمینـه آمـوزش شـبكه ای یـا آمـوزش سـنتی تأثیـری 
نـدارد و اثـر متقابـل بیـن سـبك یادگیـری و نـوع آمـوزش بـر 
روی پیشـرفت دانشـجویان و نگرش های آنان مشـهود نیسـت 

)دی، راویـن و نیومـن، 2004(. 
سـبك  دربـاره  چنـدی  بررسـی های  نیـز  كشـور  داخـل  در 
بررسـی  از جملـه  اسـت.  انجـام شـده  دانشـجویان  یادگیـری 
سـهرابی و كشـمیری )1391( و اسـكندری و صالحـی )1387( 
مـورد  دانشـجویان  بیـن  در  عمـده  سـبك  دادنـد  نشـان  كـه 
پژوهـش  یافته هـای  اسـت.  انطباق یابنـده  سـبك  بررسـی، 
بعـد  از  كـه  اسـت  نشـحاكی   ،)1388( همـكاران  و  میـرك زاده 
پـردازش، بیـش از نیمـی از دانشـجویان )52 درصـد(، سـبك 
یادگیـری تفكرگـرا دارنـد و 47 درصد از آنان از سـبك یادگیری 
از  درصـد   86 مطلـب،  دریافـت  بعـد  از  می برنـد.  بهـره  فعـال 
پاسـخگویان حسـی گرا بوده و حدود 14 درصد سـبك یادگیری 
شـهودی دارنـد. از بعـد درونـداد، 79 درصـد دانشـجویان از 
سـبك یادگیـری دیـداری و 20 درصد از آنان از سـبك یادگیری 
شـفاهی)كالمی( بهره منـد هسـتند. از بعـد درك و فهم، حدود 
42 درصـد از پاسـخگویان سـبك یادگیـری مرحله گـرا داشـتند 
و در مقابـل، 58 درصـد از آنـان از سـبك یادگیـری كل گرا سـود 
می برنـد. تحقیـق پورآتشـی و همـكاران )1388(، نیـز نشـان 
و  یادگیـری هم گـرا  بیشـتر سـبك  دانشـجویان دختـر  كـه  داد 
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دانشـجویان پسـر بیشـتر سـبك یادگیری انطباق دهنده دارند. 
سـبك  دارای  دانشـجویان  تحصیلـی  پیشـرفت  هم چنیـن، 
یادگیـری هم گـرا بیـش از دانشـجویان دارای سـبك یادگیـری 
انطباق دهنـده بوده و پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان با سـبك 
یادگیـری هم گرا بیشـتر از دانشـجویان با سـبك یادگیـری واگرا 

بـه دسـت آمده اسـت. 
یافته های پژوهش امین جندقی و رجایی )1392(، نشان 
داد كه دانشجویان به سبك تدریس فعال گرایش دارند و سبك 
است.  بوده  جذب كننده  و  هم گرا  نیز  آنان  بیشتر  یادگیری 
بیشتر  یادگیری  سبك   ،)1388( همكاران  و  احدی  پژوهش 
پیراپزشكی  دانشجویان  در  و  هم گرا  را  پرستاری  دانشجویان 
واگرا مطرح كرد. یافته های تحقیق شریف زاده و عبدا... زاده 
دارای  كشاورزی  دانشجویان  بیشتر  كه  داد  نشان   ،)1391(
سبك یادگیری فعال، حسی، دیداری و كل گرا بودند. ایمانی، 
دریافتند  خود  تحقیق  در   ،)1393( تفرشی  زاغری  و  رسولی 
پرستاری، سبك  یادگیری در میان دانشجویان  برتر  كه سبك 

یادگیری جذب كننده و هم گرا بود. 
مشـاور  كریمـی   ،)1392( همـكاران  و  قهرمانـی  تحقیـق 
و  كاظمـی  پناهـی،   ،)1390( همـكاران  و  سـاقی   ،)1391(
رضایـی )1390( و اسـكندری و صالحی )1387(، نشـان دادند 
كـه بیـن سـبك های یادگیـری و عمل كـرد و پیشـرفت تحصیلی 
دانشـجویان رابطـه وجـود دارد. یـزدی )1388(، در تحقیـق 
خـود دریافت كه دانشـجویان دانشـكده های مختلف دانشـگاه 
اسـتفاده  متفاوتـی  یادگیـری  و سـبك های  از شـیوه ها  الزهـرا 
بیـن  كـه  داد  نشـان   ،)1393( غیاثـی  پژوهـش  می كننـد. 
سـبك های یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی رابطـه ی معناداری 
مقاطـع  در  دانشـجویان  یادگیـری  سـبك های  و  دارد  وجـود 

متفاوت انـد.    تحصیلـی  مختلـف 
یادگیـری  سـبك های  اسـت  شـده  تـالش  تحقیـق  ایـن  در 
دانشـجویان كشاورزی شناسـایی و رابطه ی آن ها با روش های 

تدریـس و منبع هـای  آموزشـی بررسـی شـود. 

روش شناسی
آمـاری  جامعـه  اسـت.  كاربـردی  نـوع  از  تحقیـق  ایـن 
پردیـس  كشـاورزی  كارشناسـی  دانشـجویان  را  تحقیـق  ایـن 
كشـاورزی و منبـع هـای طبیعـی دانشـگاه تهـران )1300 تـن( 
تشـكیل می دادنـد كه بـا اسـتفاده از جـدول بارتلـت، كوترلیك 

متناسـب  طبقـه ای  نمونه گیـری  روش  و   ،)2001( هیگنـز  و 
از رشـته ترویـج  از دانشـجویان )37 تـن  بـا حجـم، 300 تـن 
و آمـوزش كشـاورزی، 45 تـن از اقتصـاد كشـاورزی، 34 تـن 
واصـالح  زراعـت  از  تـن   38 آبیـاری،  از  تـن   28 باغبانـی،  از 
نباتـات، 30 تـن از گیاهپزشـكی، 22 تـن از علـوم دامـی، 20 
تـن از خاكشناسـی، 28 تـن از صنایـع غذایی و 18 تن از رشـته 
ماشـین های كشـاورزی( انتخاب و مورد بررسـی قـرار گرفتند. 
سـبك های یادگیـری الزام هـای عملـی ویـژه ای در فرآینـد 
از   .)2007 دیمـركان،  و  )اسـمان  دارنـد  یادگیـری  یاددهـی- 
ایـن  رو، در ایـن تحقیـق تـالش شـد تـا با اسـتفاده از شـاخص 
سـبك های یادگیـری سـولمان و فیلـدر )2001(، كـه به صورت 
علمـی و بر پایه الگـوی یادگیری تجربی كلب )1984(، توسـعه 
یافتـه اسـت، سـبك های یادگیـری دانشـجویان كشـاورزی در 
دانشـگاه تهران شناسـایی شـوند، زیرا با شـناخت سـبک های 
اجـرای  و  طراحـی  در  آن  از  می تـوان  دانشـجویان  یادگیـری 
ابـزار   .)2013 )نیلسـن،  كـرد  اسـتفاده  آموزشـی  دوره هـای 
ایـن تحقیـق پرسشـنامه ای بـود كـه در چند بخـش، طراحی و 

شد. اسـتفاده 
یادگیـری  سـبك  شـاخص  بـه  پرسشـنامه  نخسـت  بخـش 
اختصـاص داشـت كـه بر الگـوی چهار سـویه از سـبك یادگیری 
گزینـه  هشـت  دربرگیرنـده  سـویه  چهـار  ایـن  بـود.  اسـتوار 
هسـتند، كـه دو بـه دو در مقابـل هـم قـرار دارنـد. پرسشـنامه 
مزبـور از 44 پرسـش دو گزینـه ای تشـكیل شـده بـود كه پاسـخ 
بـه همه پرسـش ها، سـبك یادگیـری هر پاسـخگو را بـه تفكیك 
هـر سـویه نشـان مـی داد. چهـار سـویه سـبك یادگیـری مـورد 
نظـر سـولمان و فیلـدر عبـارت بودند از: سـویه پـردازش یعنی 
پردازنـده ی فعـال )ترجیـح كار عملـی و همـكاری در گـروه( در 
ازای پردازنـده ی فكـور یـا تاملـی )یادگیـری از طریـق تفكـر و 
ترجیـح انجـام تكلیـف بـه تنهایـی یـا در گروه هـای دو نفـره(؛ 
عمـل،  )تمركـز،  حسـی  درك  یعنـی  مطالـب  دریافـت  سـویه 
درك  مقابـل  در  ارزش هـا(  و  وقایـع  سـمت  بـه  جهت گیـری 
شـهودی یـا ناگهان دریابی)مفهومـی، خـالق، جهت گیـری بـه 
بنیـادی(؛ سـویه  و  برداشـت های اساسـی  و  نظریه هـا  سـمت 
ارایـه یـا دیـداری )ترجیـح ارایـه مطالـب بـه صـورت دیـداری 
ماننـد اسـتفاده از عكـس، نمـودار و غیـره( در مقابـل شـفاهی 
و سـویه  كتبـی(؛  یـا  )ترجیـح توضیحـات شـفاهی  یـا كالمـی 
)یادگیـری در طـی  متوالـی  و  گام بـه گام  كـه درك  فهـم  و  درك 

رابطه ی عامل های آموزشی  ...
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مراحـل پشـت سـر هـم( در مقابـل درك و فهـم كلـی )یادگیـری 
در كندوكاوهـای طوالنـی( اسـت. اگر چه یادگیـری به ظاهر دو 
گانه اسـت، اما در حقیقت، پیوسـته هسـتند. بین هر دو سویه 
پیوسـتاری وجـود دارد كـه بیـن 11+ تـا 11- تغییـر می كنـد. 
فعـال،  پـردازش  سـویه  بـرای   +11 بـا  فراگیـری  مثـال  بـرای 
فراگیـری بـی نهایـت فعـال اسـت. فراگیـر بـا 11- بـرای همین 
سـویه، فراگیـری بی نهایـت فكـور یـا تاملی اسـت. پایایـی این 
شـاخص بـه روش مـوازی )اسـتفاده از آزمـون همتـا( و  روایـی 
مالكـی آن از طریـق مقایسـه  بـا آزمـون شناسـایی سـبك های 
یادگیـری وارك مشـخص شـد. بخش هـای دیگر پرسشـنامه به 
تعییـن روش هـای تدریس،  منبع هـای آموزشـی و ویژگی های 
محتوایـی  روایـی  داشـت.  اختصـاص  پاسـخگویان  فـردی 
ایـن بخـش بـا مراجعـه بـه گروهـی از صاحب نظـران در حـوزه 
آمـوزش كشـاورزی و پایایـی آن بـا محاسـبه پایایـی تركیبـی 
)CR = 70/0( تاییـد شـد. تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـا كمـك 
نرم افزارهـای SPSS )بـرای تحلیـل داده هـا( و Excel )بـرای 
رسـم نمودارهـا( انجام شـد. در ایـن تحقیق به منظور بررسـی 
ویژگی هـای  بـا  یادگیـری  )سـبك های  متغیرهـا  بیـن  رابطـه 
بـرای  و  از ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن  فـردی و آموزشـی( 

مقایسـه میانگیـن سـبك های یادگیـری بین گروه هـای مختلف 
پاسـخگویان، از آزمـون مـن وایتنـی اسـتفاده شـده اسـت.

یافته ها
از دانشـجویان  كـه 52/3 درصـد  نشـان داد  ایـن پژوهـش 
مـورد بررسـی دختـر و 47/7 درصـد پسـر بودنـد. از نظر مقطع 
تحصیلـی، 68/7 درصد از دانشـجویان در مقطع كارشناسـی و 
31/3 درصـد در مقاطـع كارشناسی ارشـد و دكتـرا )تحصیـالت 

تكمیلـی( تحصیـل می كردنـد. 
توزیـع فراوانـی سـبك های یادگیـری پاسـخگویان بـر پایـه 
جنـس، مقطـع تحصیلـی و رشـته تحصیلـی و میزان اسـتفاده 

از روش هـا و منبع هـای آموزشـی مختلـف ارایـه شـده اند. 
بررسـی سـبک یادگیـری دانشـجویان كشـاورزی بـر پایه ی 
مـورد  یادگیـری  سـبك  هشـت  بیـن  از  كـه  داد  نشـان  جنـس 
یادگیـری  سـبك های  از  بیشـتر  دختـر  دانشـجویان  بررسـی، 
فعـال، حسـی، دیـداری و كل گـرا و دانشـجویان پسـر، بیشـتر 
فكـور  و  شـفاهی  مرحله گـرا،  یادگیـری  سـبک های  دارای 
یادگیـری  سـبك  نظـر  از  پسـر  و  دختـر  دانشـجویان  بودنـد. 

 .)1 )نـگاره ی  داشـتند  همسـانی  وضعیـت  شـهودی 
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تاييد  (CR=0/70) مركبپايايي نظران در حوزه آموزش كشاورزي و پايايي آن با محاسبه  گروهي از صاحب
)براي رسم نمودارها(  Excel ها( و )براي تحليل داده SPSS افزارهاي نرمكمك ها با  تجزيه و تحليل داده. شد

هاي فردي و  ويژگيبا  يادگيري هاي )سبكها بين متغير هطابررسي ربه منظور بتحقيق در اين . انجام شد
هاي مختلف  بين گروه هاي يادگيري سبكمقايسه ميانگين  برايو  اسپيرمناز ضريب همبستگي آموزشي( 

 شده است.  استفادهني  وايت من آزمون، از پاسخگويان
 
هاافتهي

درصد پسر بودند. از نظر  7/77دختر و  بررسيدرصد از دانشجويان مورد  3/25نتايج پژوهش نشان داد كه 
ارشد و  درصد در مقاطع كارشناسي 3/33درصد از دانشجويان در مقطع كارشناسي و  7/86مقطع تحصيلي، 

 كردند.  دكترا )تحصيالت تكميلي( تحصيل مي
فاده ميزان استو  ، مقطع تحصيلي و رشته تحصيليجنس پايه بر پاسخگويانهاي يادگيري  توزيع فراواني سبك

 . اند ارايه شدهآموزشي مختلف  هاي بعها و من از روش
از بين هشت سبك يادگيري مورد كه نشان داد  ي جنس پايهبررسي سبك يادگيري دانشجويان كشاورزي بر 

 ،دانشجويان پسرو گرا  ديداري و كل، يادگيري فعال، حسي هاي بيشتر از سبك، دانشجويان دختر بررسي
سبك دانشجويان دختر و پسر از نظر  .بودندگرا، شفاهي و فكور  هاي يادگيري مرحله سبكداراي بيشتر 

 . (3)نمودار داشتند  همسانيوضعيت يادگيري شهودي 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جنس پايههاي يادگيري دانشجويان بر  : فراواني سبك1نمودار 

 
از بين هشت سبك  .دهد مينشان را مقطع تحصيلي  پايهيادگيري دانشجويان بر  هاي سبك فراواني، 5نمودار 

ديداري و ، يادگيري فعال، حسي هاي تر از سبك بيش، دانشجويان مقطع كارشناسي بررسييادگيري مورد 
ند. بودگرا  مرحلهفكور، شفاهي و هاي يادگيري  سبكداراي بيشتر تكميلي  تتحصيالدانشجويان  گرا و كل

 داشتند.  همسانيوضعيت سبك يادگيري شهودي  تكميلي از نظردانشجويان كارشناسي و تحصيالت 

نگاره1-  فراوانی سبك های یادگیری دانشجویان بر پایه جنس

بـر  دانشـجویان  یادگیـری  سـبک های  فراوانـی   ،2 نـگاره 
پایـه مقطـع تحصیلـی را نشـان می دهـد. از بین هشـت سـبك 
كارشناسـی  مقطـع  دانشـجویان  بررسـی،  مـورد  یادگیـری 
دیـداری  حسـی،  فعـال،  یادگیـری  سـبک های  از  بیش تـر 

دارای  بیشـتر  تكمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان  و  كل گـرا  و 
بودنـد.  مرحله گـرا  و  شـفاهی  فكـور،  یادگیـری  سـبک های 
دانشـجویان كارشناسـی و تحصیـالت تكمیلـی از نظـر سـبك 

داشـتند. همسـانی  وضعیـت  شـهودی  یادگیـری 
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نگاره2-  فراوانی سبك های یادگیری دانشجویان بر پایه مقطع تحصیلی
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 مقطع تحصيلي پايههاي يادگيري دانشجويان بر  : فراواني سبك2نمودار 

گرا  ديداري، شفاهي، مرحلهگانه فعال، فكور، حسي، شهودي،  هاي يادگيري هشت توزيع فراواني سبك 3نمودار 
دانشدجويان   چنان كه آمدده اسدت   دهد. را جداگانه نشان ميگرا )به ترتيب از چپ به راست( پاسخگويان  و كل

سدبك يدادگيري    ،بيشتر سبك يادگيري فكور دارند، در حالي كه دانشجويان رشدته تدرويج   ،رشته گياهپزشكي
هداي   سدبك  ،باغباني دانشجويانگرا،  هاي يادگيري شفاهي و مرحله سبك ،كشاورزي دانشجويان اقتصادحسي، 
گدرا،   هداي حسدي و مرحلده    سدبك  ،سدبك فكدور، دانشدجويان زرا دت     ،گرا و فكور، دانشدجويان آبيداري   مرحله

هداي فعدال و حسدي، دانشدجويان صدنايع       سبك ،سبك حسي، دانشجويان خاكشناسي ،دانشجويان  لوم دامي
فعدال و شدفاهي را بيشدتر تدرجي      گرا،  هاي كل هاي كشاورزي سبك گرا و دانشجويان ماشين سبك كل ،غذايي

    دادند. مي
 

 رشته تحصيلي پايههاي يادگيري دانشجويان بر  توزيع فراواني سبك: 3نمودار 

نـگاره ی  3 ،توزیـع فراوانی سـبك های یادگیری هشـت گانه 
فعال، فكور، حسـی، شـهودی، دیـداری، شـفاهی، مرحله گرا 
را  پاسـخگویان  راسـت(  بـه  چـپ  از  ترتیـب  )بـه  كل گـرا  و 
جداگانـه نشـان می دهـد. چنـان كـه آمـده اسـت دانشـجویان 
رشـته گیاهپزشـكی، بیشـتر سـبك یادگیـری فكـور دارنـد، در 
حالـی كـه دانشـجویان رشـته ترویـج، سـبك یادگیری حسـی، 
دانشـجویان اقتصـاد كشـاورزی، سـبك های یادگیری شـفاهی 

مرحله گـرا  سـبك های  باغبانـی،  دانشـجویان  مرحله گـرا،  و 
دانشـجویان  فكـور،  سـبك  آبیـاری،  دانشـجویان  فكـور،  و 
علـوم  دانشـجویان  مرحله گـرا،  و  حسـی  سـبك های  زراعـت، 
سـبك های  خاكشناسـی،  دانشـجویان  حسـی،  سـبك  دامـی، 
فعـال و حسـی، دانشـجویان صنایـع غذایـی، سـبك كل   گـرا و 
دانشـجویان ماشـین های كشـاورزی سـبك های كل   گـرا، فعال 

و شـفاهی را بیشـتر ترجیـح می دادنـد.
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 مقطع تحصيلي پايههاي يادگيري دانشجويان بر  : فراواني سبك2نمودار 

گرا  ديداري، شفاهي، مرحلهگانه فعال، فكور، حسي، شهودي،  هاي يادگيري هشت توزيع فراواني سبك 3نمودار 
دانشدجويان   چنان كه آمدده اسدت   دهد. را جداگانه نشان ميگرا )به ترتيب از چپ به راست( پاسخگويان  و كل

سدبك يدادگيري    ،بيشتر سبك يادگيري فكور دارند، در حالي كه دانشجويان رشدته تدرويج   ،رشته گياهپزشكي
هداي   سدبك  ،باغباني دانشجويانگرا،  هاي يادگيري شفاهي و مرحله سبك ،كشاورزي دانشجويان اقتصادحسي، 
گدرا،   هداي حسدي و مرحلده    سدبك  ،سدبك فكدور، دانشدجويان زرا دت     ،گرا و فكور، دانشدجويان آبيداري   مرحله

هداي فعدال و حسدي، دانشدجويان صدنايع       سبك ،سبك حسي، دانشجويان خاكشناسي ،دانشجويان  لوم دامي
فعدال و شدفاهي را بيشدتر تدرجي      گرا،  هاي كل هاي كشاورزي سبك گرا و دانشجويان ماشين سبك كل ،غذايي

    دادند. مي
 

نگاره3-  توزیع فراوانی سبك های یادگیری دانشجویان بر پایه رشته تحصیلی رشته تحصيلي پايههاي يادگيري دانشجويان بر  توزيع فراواني سبك: 3نمودار 

رابطه ی عامل های آموزشی  ...
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در نـگاره ی 4، توزیـع فراوانی میزان اسـتفاده از روش های 
آموزشی شـامل سخنرانی، سـمینار، مطالعه موردی )پروژه(، 
كار آزمایشـگاهی و كار عملـی در مزرعـه )بـه ترتیـب از چـپ به 

راسـت( آورده شـده اسـت. همان طـور كـه در نمـودار مشـهود 
خیلی زیـاد  كشـاورزی  آمـوزش  در  سـخنرانی  روش  از  اسـت 

اسـتفاده می شـود.
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شدامل سدخنراني، سدمينار، مطالعده مدوردي       هداي آموزشدي   ميزان استفاده از روشتوزيع فراواني  7در نمودار 
طور كده در   )پروژه(، كار آزمايشگاهي و كار  ملي در مزر ه )به ترتيب از چپ به راست( آورده شده است. همان

 شود. زياد استفاده مي سخنراني در آموزش كشاورزي خيليروش از نمودار مشهود است 
 

 هاي آموزشي روشميزان استفاده از توزيع فراواني : 4نمودار 
 

توزيع فراواني ميزان استفاده از منابع آموزشي شامل جدزوه، كتدا ، تركيبدي از مندابع مختلدف و       2در نمودار 
 در صددر كده جدزوه    بدود آن  گويايها  ز چپ به راست( نشان داده شده است. يافتهمنبع خاص )انشدن معرفي 

 شود. استفاده ميزياد  قرار دارد و از آن به ميزان خيليبع درسي امن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزشي منابع ميزان استفاده ازتوزيع فراواني : 5نمودار 

نگاره4-  توزیع فراوانی میزان استفاده از روش های آموزشی

نگاره5-  توزیع فراوانی میزان استفاده از منبع های آموزشی

در نـگاره ی 5، توزیـع فراوانی میزان اسـتفاده از منبع های 
آموزشـی شـامل جزوه، كتـاب، تركیبـی از منبع هـای مختلف 
و معرفـی نشـدن منبـع خـاص )از چـپ به راسـت( نشـان داده 

شـده اسـت. یافته هـا گویـای آن بـود كـه جـزوه در صـدر منبع 
هـای درسـی قـرار دارد و از آن بـه میـزان خیلی زیـاد اسـتفاده 

می شـود.
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شدامل سدخنراني، سدمينار، مطالعده مدوردي       هداي آموزشدي   ميزان استفاده از روشتوزيع فراواني  7در نمودار 
طور كده در   )پروژه(، كار آزمايشگاهي و كار  ملي در مزر ه )به ترتيب از چپ به راست( آورده شده است. همان

 شود. زياد استفاده مي سخنراني در آموزش كشاورزي خيليروش از نمودار مشهود است 
 

 هاي آموزشي روشميزان استفاده از توزيع فراواني : 4نمودار 
 

توزيع فراواني ميزان استفاده از منابع آموزشي شامل جدزوه، كتدا ، تركيبدي از مندابع مختلدف و       2در نمودار 
 در صددر كده جدزوه    بدود آن  گويايها  ز چپ به راست( نشان داده شده است. يافتهمنبع خاص )انشدن معرفي 

 شود. استفاده ميزياد  قرار دارد و از آن به ميزان خيليبع درسي امن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزشي منابع ميزان استفاده ازتوزيع فراواني : 5نمودار 

در نگاره ی 6،  توزیع فراوانی سبك های یادگیری هشت گانه 
به صورت كلی آورده شده است. بر این پایه، سبك های یادگیری 

مرحله گرا، فعال، شهودی، شفاهی، حسی، دیداری، كلگرا و 
فكور به ترتیب بیشترین فراوانی را دارند.



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 40

نگاره6-  توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه سبك های مختلف

 31 

، پايده گانده بده صدورت كلدي آورده شدده اسدت. بدر ايدن          هاي يادگيري هشت توزيع فراواني سبك 8در نمودار 
، كلگدرا و فكدور بده ترتيدب بيشدترين      ديدداري حسدي،  ، شهودي، شفاهيفعال، گرا،  هاي يادگيري مرحله سبك

 دارند.را فراواني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي مختلف سبك پايهتوزيع فراواني دانشجويان بر : 6نمودار 
 

ها و منابع آموزشي نشان داده شده  روشميزان استفاده از هاي يادگيري با  رابطه بين سبك 3در جدول شماره 
داري  هاي يادگيري رابطه معني با سبك سيتدرهاي  از روش شود هيچ يك مشاهده مي طور كه هماناست. 
هاي كالسي با سبك يادگيري  جزوه گيري از داري بين بهره ، رابطه مثبت و معنيمنابع آموزشيبين  از .ندارند
بع ا)به  نوان من  درسي و تركيبي از كتا  و جزوه اكت داري بين و معني مثبتو رابطه  تفكرگرا-فعال

  .باشند ميدار  معني درصد 2 سط  در رابطه سهوجود دارد. هر  يشهود -گرا يحسبا سبك يادگيري آموزشي( 
 

 ع آموزشيها و مناب روشميزان استفاده از هاي يادگيري با  همبستگي سبك -1جدول 

 آموزشي مورد مطالعه بعاها و من روش
 هاي يادگيري سبك

 گرا كل–گرا مرحله شفاهي-ديداري شهودي-گرا حس تفكرگرا–فعال
r Sig r Sig r Sig r Sig 

 371/1 -357/1 791/1 -196/1 735/1 185/1 658/1 237/1 سخنراني
 761/1 199/1 183/1 529/1 772/1 -313/1 273/1 -168/1 سمينار، كنفرانس بحث و تبادل نظر

 685/1 -152/1 516/1 378/1 573/1 -372/1 873/1 -385/1 و ارايه مقاله  پروژه و مطالعه موردي
 373/1 -333/1 323/1 333/1 622/1 -518/1 689/1 -117/1 كار در آزمايشگاه و كارگاه
 333/1 -535/1 955/1 -137/1 263/1 -311/1 793/1 323/1 كار در مزر ه و كارآموزي

 372/1 -513/1 175/1 -579/1 258/1 319/1 375/1* -399/1 هاي كالسي جزوه
 133/1 -376/1 878/1 129/1 179/1* 518/1 728/1 -182/1 كتا  درسي

 131/1 -321/1 767/1 196/1 156/1* -325/1 293/1 -116/1 آموزشي منابع ديگر و  زوه، ج كتا  از  تركيبي
 167/1 525/1 385/1 517/1 185/1 367/1 372/1 -333/1  دم استفاده از منبع خاص

:r داري در سط  پنج درصد معني * اسپيرمن: ضريب همبستگي 

بـا میـزان  بیـن سـبك های یادگیـری  در جـدول 1، رابطـه 
اسـتفاده از روش هـا و منبع هـای آموزشـی نشـان داده شـده 
اسـت. همان طـور كه مشـاهده می شـود هیچ یـك از روش های 
تدریـس بـا سـبك های یادگیـری رابطـه معنـی داری ندارند. از 
بیـن  و معنـی داری  مثبـت  رابطـه  آموزشـی،  بیـن منبع هـای 

فعـال- یادگیـری  سـبك  بـا  كالسـی  جزوه هـای  از  بهره گیـری 
و  كتـاب درسـی  بیـن  و معنـی داری  رابطـه مثبـت  و  تفكرگـرا 
آموزشـی(  منبع هـای  عنـوان  )بـه  جـزوه  و  كتـاب  از  تركیبـی 
بـا سـبك یادگیـری حسـی گرا- شـهودی وجـود دارد. هـر سـه 

رابطـه در سـطح 5 درصـد معنـی دار می باشـند. 

جدول1-  همبستگی سبك های یادگیری با میزان استفاده از روش ها و منبع های آموزشی

روش ها و منبع های آموزشی  

سخنرانی
سمینار، كنفرانس بحث و تبادل نظر

پروژه و مطالعه موردی  و ارایه مقاله
كار در آزمایشگاه و كارگاه
كار در مزرعه و كارآموزی

جزوه های كالسی
كتاب درسی

تركیبی  از كتاب ، جزوه  و دیگر منبع های آموزشی
عدم استفاده از منبع خاص

 r

0/514
-0/086
-0/162
-0/007
0/151
-0/199
-0/065
-0/008
-0/133

 r

0/062
-0/101
-0/145
-0/206
-0/100
0/309
0/206

-0/152
0/184

 r

-0/098
0/259
0/176
0/131
-0/014
-0/249
0/059
0/098
0/207

 r

-0/127
0/099
-0/025
-0/133
-0/212
-0/203
-0/348
-0/350
0/252

Sig

0/826
0/543
0/673
0/869
0/793

0/142*
0/456
0/593
0/375

Sig

0/712
0/475
0/271
0/855
0/583
0/526

0/049*
0/028*
0/062

Sig

0/490
0/061
0/208
0/351
0/922
0/072
0/676
0/487
0/162

Sig

0/370
0/480
0/862
0/341
0/131
0/145
0/011
0/010
0/087

* معنی داری در سطح پنج درصد r:ضریب همبستگی اسپیرمن: 

مرحله گرا-كل گرادیداری-شفاهیحس گرا-شهودیفعال-تفكرگرا

سبك های یادگیری

در جـدول 2 رابطه ی بین متغیرهـای مربوط به ویژگی های 
فـردی و  تحصیلـی پاسـخگویان بـا سـبك های یادگیری نشـان 
داده شـده اسـت. همان طـور كـه مالحظه می شـود  بیـن زمان 

مطالعـه در طـول شـبانه روز بـا سـبك یادگیـری فعـال- تفكر گرا 
در سـطح 5 درصـد رابطه مثبـت و معنـی داری وجود دارد.

رابطه ی عامل های آموزشی  ...
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جدول2-  همبستگی ویژگی های فردی با سبك های یادگیری

روش ها و منبع های آموزشی مورد مطالعه 

جنس
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی

زمان مطالعه در طول شبانه روز
مكان مطالعه

 r

0/046
0/087
-0/250
0/321
0/271

 r

-0/088
-0/070
-0/010
0/273
0/112

 r

-0/021
-0/127
-0/118
0/220
0/148

 r

0/520
0/024
0/064
0/296
0/062

Sig

0/651
0/381
0/021

0/048*
0/100

Sig

-0/391
0/479
0/929
0/146
0/783

Sig

0/835
0/201
0/273
0/247
0/604

Sig

0/772
0/806
0/550
0/098
0/955

* معنی داری در سطح پنج درصد r:ضریب همبستگی اسپیرمن: 

مرحله گرا-كل گرادیداری-شفاهیحس گرا-شهودیفعال-تفكرگرا

سبك های یادگیری

بـر  دانشـجویان  یادگیـری  سـبك های  مقایسـه  نتیجـه ی 
پایـه مقطـع تحصیلـی و جنـس نیـز نشـان داد بیـن سـبك های 
یادگیـری دانشـجویان كارشناسـی و تحصیـالت تكمیلـی و نیز 
دانشـجویان دختـر و پسـر تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد.

بحث و نتیجه گیری 
یادگیـری  سـبك های  شـناخت  هـدف  بـا  تحقیـق  ایـن 
و  روش هـا  بـا  آن  رابطـه  بررسـی  و  كشـاورزی  دانشـجویان 
منبـع هـای آموزشـی مـورد اسـتفاده و نیـز ویژگی هـای فردی 
دانشـجویان انجـام شـده اسـت. یافته هـای تحقیق نشـان داد 
كه سـبك های یادگیـری مرحله گرا، فعال، شـهودی، شـفاهی، 
حسـی، دیـداری، كلگـرا و فكـور بـه ترتیـب دارای بیشـترین 
فراوانی در بین دانشـجویان مورد بررسـی بودند. دانشـجویان 
حسـی،  فعـال،  یادگیـری  سـبك های  دارای  بیشـتر  دختـر 
دیـداری و كلگـرا بودنـد. بـه این دلیل آنـان كارهـای گروهی را 
دوسـت دارنـد و اطالعـات را بـه وسـیله انجـام دادن بهتـر درك 
می كننـد، گرایـش بـه یادگیـری واقعیت ها دارنـد و می خواهند 
تعریف شـده  روش هـای  از  اسـتفاده  بـا  را  خـود  مسـائل 
)روش هـای روشـن و آشـكار( حـل كنند و پیچیدگی را دوسـت 
ندارنـد، آنچـه را می بیننـد بهتـر بـه یـاد می آورنـد و پیـش از 
آغـاز تدریـس بهتـر اسـت در آغـاز مـرور كلـی بـر مطالـب مورد 

نظـر داشـته باشـند )صمـدی، 1390(. 
امـا دانشـجویان پسـر بیشـتر دارای سـبک های یادگیـری 
دانشـجویان  بنابرایـن،  بودنـد.  فكـور  و  شـفاهی  مرحله گـرا، 
خطـی  و  منظـم  مراحـل  در  مطالـب  درك  بـه  گرایـش  پسـر 
بـه چیزهایـی كـه تاكنـون یـاد گرفته انـد،  دارنـد و مطالـب را 

ربـط می دهنـد، اطالعـات را بیشـتر بـا واژه هـا )چه بـه صورت 
و  می آورنـد  یـاد  بـه  بهتـر  كالمـی(  توضیح هـای  یـا  نوشـتار 
كننـد،  كشـف  را  ارتباطـات  و  امكانـات  می دهنـد  ترجیـح 
خالقیـت و نـوآور بـودن را دوسـت دارنـد و از تكـرار متنفرنـد 

 .)1390 )صمـدی، 
دانشـجویان مقطـع كارشناسـی در مقایسـه با دانشـجویان 
تحصیالت تكمیلی بیشـتر سـبك های یادگیری فعال، حسـی، 
دیـداری و كلگـرا را ترجیح می دادند، در حالی كه دانشـجویان 
تحصیـالت تكمیلـی بیشـتر عالقه منـد به سـبک های یادگیری 
میـزان  فراوانـی  توزیـع  بودنـد.  مرحله گـرا  و  شـفاهی  فكـور، 
اسـتفاده از روش های آموزشـی نشـان داد كه از بین روش های 
مـوردی  مطالعـه  سـمینار،  سـخنرانی،  شـامل  نظـر  مـورد 
)پـروژه(، كار آزمایشـگاهی و كار عملـی در مزرعـه، بـه میـزان 
همیـن  در  می شـود.  اسـتفاده  سـخنرانی  از  زیـادی  خیلـی 
زمینـه، توزیع فراوانی میزان اسـتفاده از منبـع های محتوایی 
آموزشـی، شـامل جزوه، كتـاب، تركیبی از منبـع های مختلف 
و ارایـه نشـدن و معرفـی نكردن منبـع خاص گویـای آن بود كه 
بـه میـزان بسـیاری زیـادی از جـزوه بـه عنـوان منبـع درسـی 
نتیجـه  می تـوان  یافته هـا  ایـن  از  كل  در  می شـود.  اسـتفاده 
گرفـت كـه آموزش كشـاورزی در وضعیت مورد بررسـی بیشـتر 
مبتنـی بـر سـخنرانی و جزوه محـور اسـت و تنـوع روش هـا و 
منبـع هـای آموزشـی مـورد تاكیـد بسـیاری از محققـان )كانو، 
گارتـون و راویـن ، 1992؛ اسـكندری و صالحـی، 1387(، در 

سـطح پایینـی قـرار دارد. 
بـر مبنـای نتایـج تحقیـق، هیچیـك از روش هـای تدریـس 
ایـن  كـه  ندارنـد  معنـی داری  رابطـه  یادگیـری  سـبك های  بـا 
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نتیجـه مغایـر بـا یافته هـای پژوهـش حسـین و ایـوب )2012( 
تحقیـق  نتایـج  بـا  همسـو  و   )1379( همـكاران  و  صالحـی  و 
منبـع  بیـن  از   می باشـد.   )2015( همـكاران  و  روگووسـكی 
هـای آموزشـی، رابطـه مثبـت و معنـی داری بیـن بهره گیـری 
و  تفكرگـرا  فعـال-  یادگیـری  سـبك  بـا  كالسـی  جزوه هـای  از 
از  تركیبـی  و  درسـی  كتـب  بیـن  معنـی داری  و  مثبـت  رابطـه 
كتـاب و جـزوه )بـه عنـوان منبـع آموزشـی( بـا سـبك یادگیری 
حس گـرا- شـهودی به دسـت آمـد. در بیـن متغیرهـای مرتبط 
بـا ویژگی هـای فـردی و  تحصیلـی پاسـخگویان، تنهـا رابطـه 
یادگیـری  سـبك  بـا  شـبانه روز  طـول  در  مطالعـه  زمـان  بیـن 
فعال-تفكر گـرا در سـطح 5 درصـد مثبـت و معنـی دار بـود. این 
یافتـه مویـد ضـرورت فراهم سـازی مكان هـای مناسـب بـرای 
مطالعـه دانشـجویان در سـطح دانشـگاه، با تجهیز سـالن های 
مطالعـه و كتابخانه هـا در گروه هـای آموزشـی، دانشـكده ها و  

اسـت.  خوابگاه هـا  
بیـن  معنـی داری  تفـاوت  تحقیـق  ایـن  نتایـج   بـر  بنـا 
سـبک های یادگیری دانشـجویان دختر و پسـر مشـاهده نشد. 
پژوهشـگران دیگـر نیـز ایـن موضـوع را تاییـد كرده انـد )متیـن 
و همـكاران، 2011؛ درویـش زاده و همـكاران، 1392؛ غیبی، 
1390؛  همـكاران،  و  جوادی نیـا  1391؛  دانـش،  و  عارفـی 
1387؛  همـكاران،  و  كلباسـی  1388؛  همـكاران،  و  احـدی 
برخـی  در  كـه  حالـی  در   ،)1385 رسـولی نژاد،  و  رسـولی نژاد 
و  )هالیلـی  اسـت  بـوده  معنـی دار  تفـاوت  ایـن  پژوهش هـا  از 
همـكاران، 2014؛ آزادمنـش و همـكاران، 1392؛ سـلیمی و 
همـكاران، 1391؛ امینـی و همـكاران، 1390؛ امینـی، زمانی 

 .)1388 دیانـت،  و  سـروقد  1389؛  عابدینـی،  و 
همچنیـن نتایـج تحقیـق نشـان داد كـه تفـاوت معنی داری 
مختلـف  مقاطـع  دانشـجویان  یادگیـری  سـبك های  بیـن 
وجـود نـدارد كـه ایـن یافتـه هماهنگ بـا پژوهـش حمـوزاده و 
همـكاران )1390( و كلباسـی و همـكاران )1387( و مغایـر بـا 
بررسـی آزادمنش و همـكاران، )1392(؛ سـلیمی و همكاران، 
كلیایـی )1390(  نجفـی  و  و عبـاس زاده، جمشـیدی   )1391(
الزام هـای  و  تحقیـق  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا  می باشـد. 
آموزشـی هـر یـك از سـبك های یادگیـری )سـولمان و فیلـدر، 

می شـود: ارائـه  زیـر  پیشـنهادهای   ،)2001
سـبك های  تنـوع  بـر  مبنـی  تحقیـق  نتایـج  بـه  توجـه  بـا   -
یادگیـری دانشـجویان و لـزوم تنوع بخشـی و انطبـاق عناصـر 

آموزشـی )از جملـه روش هـای تدریس و منبع های آموزشـی( 
بـا سـبك های فراگیران، ترغیب و آموزش مدرسـان كشـاورزی 
بـرای اسـتفاده از روش هـای تدریـس مختلـف )بحـث، ایفـای 
نقـش، مطالعـه نظـارت شـده، سـخنرانی، مطالعـه مـوردی، 
نمایـش، بازدیدهـای میدانـی، كار عملیاتـی و غیـره( و مـواد 
اسـالید،  جزوه هـا،  درسـی،  )كتاب هـای  متنـوع  درسـی 
نمونه هـا، و غیـره(، متناسـب بـا سـبك یادگیری دانشـجویان و 
زمینـه موضوعـی رشـته مـورد نظـر ضـروری بـه نظر می رسـد. 
ایـن موضـوع بـا توجـه بـه یافته هـای تحقیـق در زمینـه تكیـه 
زیـاد بـر جـزوه و سـخنرانی از یكسـو و ماهیـت عملـی آمـوزش 
كشـاورزی و تفـاوت محتوایـی رشـته ها و درس هـای مختلـف 

كشـاورزی از سـوی دیگـر، بیـش از بیـش آشـكار می شـود.
- یافته هـای تحقیـق نشـان داد كـه دانشـجویان تحصیالت 
تكمیلـی از بعـد ارایـه، بیشـتر دارای سـبك یادگیـری دیـداری 
بودنـد. اسـتفاده از عكس هـا بـه كمـک رسـانه های آموزشـی 
و  فیلـم  زمانـی،  دوره هـای  فلوچارت هـا،  نمودار هـا،  ماننـد 
نمایـش برای تدریـس در مقاطع تحصیـالت تكمیلی، آموزش 

اثربخش تـری را بـه همـراه خواهـد داشـت. 
مـورد  دانشـجویان  بیشـتر  تحقیـق،  یافته هـای  بـر  بنـا   -
بررسـی از بعـد درك و فهم/ چشـم انداز، دارای سـبك یادگیری 
مرحلـه ای بودنـد. لـذا سـازماندهی و ارایـه مطالـب بـه صورت 
اسـتقرایی از سـوی مدرسـان كشـاورزی، آسـانگری مشـاركت 
فراگیـران در یادگیـری، تدویـن مسـیرهای گام بـه گام بـا نظـم 
منطقـی در ارایـه مطالـب و زمینه سـازی بـرای ایجـاد پیونـد 
منطقـی بیـن مطالب گذشـته بـا مطالـب جدید، یادگیـری این 

دسـته از دانشـجویان را آسـان می كنـد. 
- بنـا بـر یافته هـای ایـن تحقیـق بیشـتر دانشـجویان مقطع 
سـبك  دارای  مطالـب،  ارایـه  بعـد  از  كارشناسـی  تحصیلـی 
مباحـث  طـرح  بـرای  زمینـه  فراهم سـازی  بودنـد.  شـفاهی 
كالسـی و توصیف و تشـریح بیشـتر مطالب برای دانشجویان و 
پرهیـز از طـرح مفاهیم انتزاعـی یادگیری بهتـری را برای آنان 
بـه همـراه خواهـد داشـت. توضیح هـای شـفاهی و اسـتفاده از 

نمادهـا و تفسـیرها نیـز در ایـن زمینـه موثـر هسـتند. 
- از بعـد پردازش، بیشـتر دانشـجویان مورد بررسـی دارای 
یادگیـری  بـرای  زمینه سـازی  بودنـد.  فعـال  یادگیـری  سـبك 
بـا  كار  مشـاهده،  آزمایـش،  انجـام  كارهـا،  فعاالنـه  انجـام  بـا 
ماشـین ها و ادوات مرتبـط و انجـام امـور بـه صـورت گروهـی، 
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یادگیـری ایـن گـروه از دانشـجویان را آسـان خواهـد كـرد.
- بـه لحـاظ بعد دریافت، دانشـجویان مورد بررسـی بیشـتر 
بـرای  فرضیه سـازی  بنابرایـن  بودنـد.  شـهودی  سـبك  دارای 
كارگیـری  بـه  بـا  دانشـجویان  از  دسـته  ایـن  بهتـر  یادگیـری 
رهیافت هـای حـل مسـئله، تشـویق نـوآوری، اكتشـاف و طرح 
مفاهیـم و مطالـب جدیـد و ایجـاد پیوند بین مطالب آموزشـی 

جدیـد بـا مسـایل دنیـای واقعـی ضـرورت دارد.

یادگیـری  بـا سـبك های  آگاه كـردن دانشـجویان  - در كل، 
مربوطـه و مشـاورة آموزشـی، بـه ویـژه بـرای دانشـجویان تازه 
روش هـای  هماهنگـی  بـرای  آنـان  بـه  كمـك  منظـور  بـه  وارد 
مطالعـه بـا سـبك  یادگیـری خویـش دارای اهمیـت اسـت. در 
ایـن صـورت آنـان خواهنـد آموخـت كـه چگونـه بهتـر مطالعـه 
كننـد و بـا شـناخت قوت هـا و محدودیت هـای احتمالـی، در 

قبـال یادگیـری خویـش احسـاس مسـئولیت كننـد. 
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Abstract
Evaluating students' learning styles and understanding how they learn, and using the appropriate 

teaching methods in order to improve the quality of their learning is very important. The aim of this re-
search was to investigate the relationship between educational factors and learning styles of agricultural 
students at University of Tehran. Survey method was applied in this research. The statistical population 
in this applied research was 1300 agricultural students at this university from which 300 students were 
selected applying stratified sampling technique. A questionnaire, including personal and academic char-
acteristics of the students and "Index of Learning Styles Questionnaire" were developed to collect data. 
The realibilty of Learning Style Questionnaire was approved by using VARK test. Validity and relia-
bility of the other parts of the research instrument were confirmed based on the evaluation of a panel of 
experts and composite reliability, respectively. The findings of research indicated that most of the agri-
cultural students had an active learning style in terms of processing dimension (60%), an intuitive learn-
ing style in terms of perception dimension (55%), verbal learning style in terms of presentation dimen-
sion (56.7%), and sequential learning style in terms of perspective/understanding dimension (58.3%). 
The results of Spearman correlation analysis revealed that there was a significant relationship between 
active-reflective learning styles with handout and sensing-intuitive learning styles with textbook and 
combined educational resources respectively. Results of "Man-Whitney U" test revealed that there was 
no significance difference between learning styles of students in terms of gender and educational level. 

Index Terms:  Active Learning, Agricultural Student, Intutive Learning, Learning Style, Teaching 
Method. 

Corresponding Author:  M. Rezaei
Email:   Mrezaei398@gmail.com
Received:  14/02/2016 ;  Accepted: 16/08/2016

48JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

No:37, Summer 2016


