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چکیده

ارزیابـی سـبك یادگیـری دانشـجویان و دانسـتن ایـن كـه آنان چگونـه یـاد میگیرنـد و اسـتفاده از روشهای تدریس مناسـب

بـرای بهبـود كیفیـت یادگیـری آنان اهمیـت زیادی دارد .هـدف این پژوهش ،بررسـی رابطهی عاملهای آموزشـی با سـبكهای
یادگیـری دانشـجویان كشـاورزی دانشـگاه تهـران بـود .ایـن پژوهـش از نـوع كاربـردی اسـت و جامعـه آمـاری آن را دانشـجویان

گرایشهـای كشـاورزی دانشـگاه تهـران ( )N=1300تشـكیلدادنـد كـه  300تن از آنـان با اسـتفاده از روش نمونهگیـری طبقهای
متناسـب بـه عنـوان نمونـه تعییـن و انتخـاب شـدند .از پرسشـنامه ،شـامل ویژگیهـای فـردی و تحصیلی و شـاخص سـبكهای

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 بخشهـای پرسشـنامه بـه ترتیـب از نظـر متخصصـان و محاسـبه
پایایـی مركـب اسـتفاده شـد .یافتههـا 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 مرحلهگرا بودند .محاسـبهی همبسـتگی
اسـپیرمن نشـان داد كـه بیـن سـبكهای یادگیـری و بـه كارگیـری روشهای تدریـس و منبعهای درسـی (بـه جز جزوه درسـی)،

در مـورد دانشـجویان فعـال -تفکرگـرا و كتـاب درسـی و تركیبـی از منبعهـا در مـورد دانشـجویان حسـیگرا -شـهودی رابطـهی

معنـیداری وجـود نـدارد .نتیجـهی آزمـون منوایتنـی گویـای آن بـود كه تفـاوت معنـیداری بین سـبك یادگیری دانشـجویان
بـر پایـه جنـس و مقطع تحصیلـی وجود نـدارد.

نمایه واژگان :یادگیری شهودی ،دانشجوی كشاورزی ،سبك یادگیری ،روش تدریس ،یادگیری فعال.

نویسندهی مسئول :مسعود رضایی

رایانامهMrezaei398@gmail.com : :

دریافت 94/11/25 :پذیرش95/05/26 :
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مقدمه

باشـد ،انتقـال موثـر اطالعـات از مـدرس بـه دانشـجو دچـار

تحلیـل ویژگیهـای یادگیرنـدگان نخسـتین گام مهـم در

مشـکل میشـود (آسـیری ،)2015 ،اما چنانچـه راهبردهای

مناسـب تدریـس و تهیـه مـواد یادگیـری مناسـب کمـک

یادگیـری آسـان و فراینـد یادگیـری کارآمدتـر شـده و عملکـرد

طراحـی تدریـس و یادگیـری اسـت کـه بـه انتخـاب روشهای
میکنـد .پیشـینهی ،ترجیحهـای یادگیـری و سـبک یادگیری
یادگیرنـدگان مثالهایـی از ایـن ویژگیهـا هسـتند .بـا توجـه

بـه ایـن کـه هـر یادگیرنـده ویژگیهـای خـاص خـود را دارد
كـه در نظـر گرفتـن آنهـا بـه هنـگام اصلاح و تعدیـل آمـوزش

(تدریـس و یادگیـری) بـه یادگیرنـدگان کمـک میکنـد تـا در
تحصیـل خـود موفق باشـند .به عبارت دیگر ،شـناخت سـبک
یادگیـری دانشـجویان ،کیفیـت آمـوزش را افزایـش میدهـد

و آن را بـرای دانشـجویان مناسـبتر میسـازد (الهمدانـی،
.)2015

تدریـس همآهنـگ بـا سـبک یادگیـری دانشـجویان باشـند،
دانشـجویان بهبـود مییابـد (دوركا و همـكاران.)2013 ،

برخـی از دانشـجویان ترجیـح میدهنـد بـا اطالعـات واقعـی و
ملمـوس (حقایق ،دادههای آزمایشـی) کار کننـد ،در حالی که
دانشـجویان دیگـر بـا مفاهیـم انتزاعـی (نظریههـا ،مدلهـای

ریاضـی) راحتتـر هسـتند.

بعضـی عالقهمنـد بـه ارایـهی دیـداری اطالعـات (ماننـد

عكـس ،نمودارهـا ،فلوچارتهـا و غیـره) هسـتند و برخـی
دیگـر از بیـان کالمی اسـتقبال میکنند .بعضی از دانشـجویان
دوسـت دارنـد بـا انجـام دادن و مشـاهده و تحلیـل آن چـه رخ

در حقیقـت ،سـبک یادگیـری یـک دانشـجو همسـان

میدهـد ،یـاد بگیرنـد و دانشـجویان دیگـر بیشـتر میخواهند

عنـوان مثـال دانشـجوی آرامـی کـه در زندگـی روزمـره بـا

تامـل کننـد و پیـش از انجـام آنهـا اندکی شـناخت کسـب کنند

یـا همآهنـگ بـا ویژگیهـای شـخصیتی وی میباشـد .بـه
مالحظـه و توجـه دقیـق رفتـار میکنـد ،در یادگیـری نیـز
بـه همیـن شـیوه رفتـار خواهـد کـرد .در مقابـل ،دانشـجوی

پرخاشـگری که سـاختار شـخصیتی وی ناشـی از هوس و تابع
خواسـتههای آنـی اسـت ،رویکـرد اتفاقـی و آنـی بـه یادگیـری

خواهـد داشـت (بابـادوگان و بوداكوگلـو .)2012 ،بـر پایـهی
نظریـه سـبكهای یادگیـری ،ویژگیهـای شـناختی ،عاطفی،

فیزیولوژیكـی و جامعهشـناختی یادگیرنـدگان ،نتیجـهی
تحصیلـی آنـان را معیـن میكنـد (دان و گریگـز.)2000 ،

بسـیاری از نظریهپـردازان یادگیـری بـاور دارنـد كـه سـبك
یادگیـری بایـد بـا سـبك تدریـس هماهنـگ و سـازگار باشـد تـا

موفقیـت یادگیرنـدگان به حداكثر برسـد ،زیرا تناسـب تدریس

مدرسـان بـا سـبك یادگیـری دانشـجویان نیـز باعـث تقویـت
انگیـزه یادگیـری و پیشـرفت تحصیلی آنان میشـود (مارتین،

2010؛ آزمـن.)2009 ،

دربـاره چیزهایـی کـه بـرای انجـام آنهـا برنامهریـزی کردهانـد،

(فیلـدر و اسـپورلین .)2005 ،بنابرایـن ،دانسـتن ایـن کـه
دانشـجویان چگونـه یـاد میگیرنـد و اسـتفاده از روشهـای

تدریـس مناسـب بـه منظور بهبـود کیفیـت تجربـهی یادگیری
و توجـه بـه ترجیحهـای دانشـجویان در تدریـس ،بسـیار مهـم
اسـت (آسـیری.)2015 ،

شـناخت سـبک یادگیـری دانشـجویان در برنامهریـزی

آمـوزش اثربخـش نیـز مهم اسـت (آیسـامی )2015 ،و تدریس
بـه افـرادی کـه سـبک یادگیـری آنـان مشـخص اسـت ،موجب

میشـود آنـان بـه موفقیـت تحصیلـی بیشـتری دسـت یابنـد
(روگووسـكی و همـكاران .)2015 ،بـا شـناخت سـبکهای

مختلـف یادگیـری میتـوان اطالعـات ارزشـمندی را در

اختیـار مدرسـان و دانشـجویان قـرار داد تـا فراینـد یادگیـری
دانشـجویان را بهینـه سـازند (تریونـگ .)2015 ،از نظـر دیوید

کلـب ،یادگیـری چرخـهای اسـت کـه شـامل چهـار مرحلـهی

در آمـوزش ارزیابـی سـبک یادگیری دانشـجویان و توسـعه

تجربـهی عینـی ،مشـاهده و تامـل ،صورتبنـدی مفهـوم

متناسـب باشـد ،توجـه شـایان مالحظـهای را بـه خـود جلـب

یادگیـری بـه شـیوهای خـاص و بسـیار متفـاوت یـاد میگیـرد

روشهـای آموزشـی کـه بـا سـبک یادگیـری ویـژهی آنـان
کـرده اسـت (روگووسـكی ،كالهـون و تـاالل .)2015 ،سـبک

یادگیـری یکـی از منبـع هـای تفـاوت در عملکرد دانشـجویان
اسـت (كاپلان و كیـز .)1995 ،اگـر راهبردهـای تدریـس بـا

سـبک یادگیـری دانشـجویان همآهنگـی و سـازگاری نداشـته

انتزاعـی و آزمایـش فعـال اسـت و هـر فـرد بـر پایـه سـبک

(فرسـپچ.)2015 ،

تعریفهـای چنـدی از سـبك یادگیـری وجـود دارد .سـبک

یادگیـری روش ویـژهای اسـت کـه فـرد بـا آن یـاد میگیـرد

(پریتچـارد )41 :2009 ،یـا اولویت دانشـجویان برای کسـب و
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پـردازش اطالعات را مشـخص میکند (انـگ .)2013 ،به بیان

دارنـد ،سـیاهههای احساسـی یـا عاطفـی کـه در آنهـا رفتـار

یادگیرنـده اطالعـات را دریافـت و پـردازش میکنـد ،تعریـف

ارجـح و مدیریـت موفقیـت و شکسـت بررسـی میشـوند و

دیگـر ،سـبک یادگیـری را میتـوان بـه عنوان شـیوهای که یک

کـرد (الهمدانـی .)2015 ،مامپـادی و دیگران ( ،)2011سـبك

یادگیـری را بـه عنـوان مهـارت و ترجیـح افـراد در گـردآوری،

درك و پـردازش مـواد و محتـوای یادگیـری تعریـف كردهانـد.

سـبك یادگیری بـه روشهای برتر دانشـجویان بـرای یادگیری
اشـاره دارد (تریونـگ.)2015 ،

سـیاهههای روانـی  -حرکتـی کـه به نـوع محتوایی که دانشـجو

بیشـتر دوسـت دارد ،نـوع ارایـهای کـه وی ترجیـح میدهـد و
میـزان فعالیتـی کـه در محیـط یادگیـری الزم اسـت ،مربـوط
میشـود (كـوه و چـوا.)2012 ،

پژوهشهـای مختلفـی در زمینـهی سـبک یادگیـری انجام

ســبك یادگیــری معیــاری اســت بــرای شــناخت ایــن كــه

شـده اسـت .نتیجـهی پژوهـش پسالتو-جویسـی و كانتاریدو

كــه یــاد بگیــرد .نیــز بــه رفتارهــای معمــول فــرد اشــاره دارد

و یکپارچـه اولویتهـای اصلـی دانشـجویان بـرای یادگیـری

یادگیرنــده چگونــه یــاد میگیــرد و یــا چگونــه دوســت دارد

کــه مشــخص کننــدهی خواســتها یــا ترجیحهــای متمایــز

او در موقعیتهــای یادگیــری اســت (آندریــو ،پاپاســتاورو و
مركوریــس .)2014 ،ســبک یادگیــری شــرایط آموزشــیای

کــه دانشــجویان در آن بهتــر یــاد میگیرنــد را مشــخص
میکنــد (اســتیوارت و فلیســیتی .)1992 ،از نظــر جیمــز و
گاردنــر ( ،)1995ســبك یادگیــری روش و موقعیتــی اســت كــه

در آن فراگیــران چیــزی را كــه در پــی یادگیــری آن هســتند،
دریافــت ،پــردازش و ذخیــره میكننــد و ســپس ،بــه یــاد

میآورنــد .از دیــدگاه دیگــر ،ســبك یادگیــری بــه باورهــا،

رجحانهــا ،و رفتارهایــی كــه بوســیله افــراد بــه كار میرونــد

تــا بــه یادگیــری آنــان در یــك موقعیــت معیــن كمــك كننــد،
معطــوف اســت (هــون.)1995 ،

( ،)2011نشـان داد كه سـبکهای دیداری ،شـهودی -اتفاقی

میباشـند .بـر پایـه تحقیق متیـن و همكاران ( ،)2011سـبک
انطباقـی ،سـبک یادگیری غالب در بین دانشـجویان میباشـد
و پـس از آن سـبکهای همگـرا ،واگـرا و جذبکننـده قـرار
دارنـد و بیـن جنـس و نمـرهی دانشـجویان بـا سـبک یادگیری

آنـان تفـاوت معنـیداری وجـود نـدارد .نتیجـهی پژوهـش

آسـیری ( ،)2015نشـان داد كـه دانشـجویان دندانپزشـکی
بیشـتر سـبکهای یادگیـری شـنیداری و حرکتـی را ترجیـح
میدهنـد .بـر مبنـای تحقیـق فرسـپچ ( ،)2015در بیـن

پزشـکان متخصـص کـودکان سـبک یادگیـری غالـب وجـود
نـدارد و تاحـدودی سـبکهای یادگیـری بیـن آنـان بـه صورت
برابـر توزیـع شـده و بیـن انـواع سـبکهای یادگیـری و سـطح

رضایتمندی از روشهای آموزشـی رابطهای مشـاهده نشـد.

سـبکهای یادگیـری ویژگیهـای ثابتـی نیسـتند کـه

پژوهـش ایل-همودووا ( ،)2015نشـان داد كه شـمار زیادی از

میتواننـد در شـرایط متفاوت سـبکهای مختلفـی را گزینش

حالـی کـه سـبکهای یادگیـری فعـال ،دیـداری و متوالـی در

فـرد بـه طـور معمـول از خـود نشـان میدهـد .یادگیرنـدگان

کننـد (پریتچـارد .)42 :2009 ،روشهـای زیـادی بـرای
دسـتهبندی سـبکهای یادگیـری وجود دارد (وونـگ و نونان،

 ،)2011و مدلهـای گوناگونـی بـرای آن ارایـه شـده اسـت کـه

رایجتریـن آنهـا مـدل دیویـد کلـب (نظریـه یادگیـری تجربـی)
(پاشـلر و همـكاران ،)2008 ،مـدل هانـی و مومفـورد (شـکل

تغییـر یافتـه مـدل تجربـی کلـب) ،مـدل فلمینـگ (وارک یـا
واک) (فرسـپچ ،)2015 ،مـدل گریگـورس ،مـدل سـبکهای

یادگیـری دان و دان و پنـج نظام یادگیری گیـون (رید:2005 ،
 )62میباشـند .تاکنـون سـه نـوع سـیاههی اصلی برای سـبک
یادگیـری فراهـم آمـده که عبارتاند از :سـیاهههای شـناختی
کـه بـر چگونگی پردازش دانش کسـب شـده توسـط فـرد توجه
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دانشـجویان سـبک یادگیـری حسـی را ترجیـح میدهنـد ،در
اولویـت کمتـری بودند.

بـر پایـه تحقیـق ویلیامـز ،بـراون و اتیرینگتـون (،)2013

سـبکهای یادگیـری جذبکننـده ،فعـال ،بازتابـی،
درونگرایـی ،شـهودی و احساسـی سـبکهای یادگیـری

ارجـح بـرای دانشـجویان داروسـازی بودنـد .تحقیـق كلمنـت
( ،)2014نشـان داد كـه بیشـتر دانشـجویان سـبک یادگیـری

حرکتـی را ترجیـح میدهنـد و سـبک یادگیـری دانشـجویان
بـر پایـهی جنـس در همـه موردهـا بـه جـز حرکتـی ،یکسـان

بـود و در ایـن مـورد سـهم مـردان باالتـر بـود .بررسـی هالیلـی

و همـكاران ( ،)2014نشـان داد كـه بیـن سـبکهای یادگیـری
دانشـجو بـر پایـه جنـس تفـاوت معنـیداری وجـود دارد.
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یافتههـای پژوهـش ریچـارد ،دیـگان و كلنـا ( ،)2014نشـان

پیامدهـای یادگیـری دسـت مییابند کـه راهبردهـای تدریس

انطباقیابنـده ،واگـرا و جذبکننـده را ترجیـح میدهنـد.

عنایـت بـه پژوهـش روگووسـكی و همـكاران ( ،)2015بیـن

داد دانشـجویان بـه ترتیـب سـبکهای یادگیـری همگـرا،

تحقیـق میالنـس ،گـوردن و پلات ( ،)2013حاكـی اسـت
كـه دانشـجویان بـه ترتیـب سـبکهای یادگیـری همگـرا،

جذبکننـده ،انطباقیابنـده و واگـرا را ترجیـح میدادنـد.
بررسـی پیجانـگ و همـكاران ( ،)2013نیـز نشـان داد كـه
دانشـجویان بـه ترتیـب سـبکهای یادگیـری جذبکننـده،

واگـرا ،همگـرا و انطباقیابنـده را ترجیـح میدادنـد و تفـاوت

معنـیداری در عملکـرد تحصیلـی یادگیرنـدگان بـر پایه چهار
سـبک یـاد شـده مشـاهده نگردیـد.

همآهنـگ بـا سـبکهای یادگیـری مختلـف آنـان باشـد و بـا

سـبک یادگیری برتـر و روش تدریس رابطه معنـیداری وجود
نـدارد.

بررسـی كیـم و كیـم ( ،)2014گویـای آن بود كه بیـن انگیزه

یادگیـری بـا سـبکهای دیـداری و شـنیداری همبسـتگی
مثبـت و بـا سـبک حرکتـی همبسـتگی منفـی وجـود دارد.

پژوهـش بوزكـورت ( ،)2013نشـان داد كـه بیـن سـبکهای
یادگیری دانشـجویان و پیشـرفت مدرسـان رابطه وجود دارد.
تحقیـق ایشـانی ،سـعد و نامـی ( ،)2014نیـز گویـای آن بـود

بـا توجـه بـه نتیجـهی بررسـی دامـور ،جیمـز و میشـل

کـه بیـن سـبکهای یادگیـری و خالقیـت رابطـه وجـود دارد.

واگـرا را ترجیـح میدادنـد و پـس از آن سـبکهای یادگیـری

و نگـرش هـای آنـان در كالسهـای سـنتی و پیشـرفته مبتنـی

( ،)2012بیشـتر دانشـجویان سـال اول سـبک یادگیـری

جذبکننـده ،انطباقیابنـده و همگـرا قـرار داشـتند.
كاترانكـی و بوزكـوس ( ،)2014نیـز دریافتنـد کـه  52/9درصـد

از آموزشـگران سـبک یادگیـری همگـرا و  31/6درصـد سـبک
یادگیـری واگـرا را ترجیح میدادنـد .لورنزو و لورنـزو (،)2013

نیـز در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه یادگیرندگان

ترجیـح میدهنـد در محیطـی آرام ،بـا نـور کافـی ،دمـای
خنـک و صندلیهـای راحـت به یادگیـری بپردازنـد و یادگیری
همـراه بـا عمـل و مطالعـه در صبـح را ترجیـح میدهنـد و از
نظـر روانشـناختی بیشـتر آنـان تحلیلگـر (ترجیـح میدادنـد

زنجیـروار یاد بگیرند) و انعکاسـی (زمانی را برای تصمیمگیری

داشـته باشـند) بودنـد .بنا بـر نتیجـهی بررسـی فانتاراكفونگ
( ،)2012بیشـتر دانشـجویان کارشناسی سـبکهای یادگیری

بررسـی تأثیـر سـبكهای یادگیـری بـر پیشـرفت دانشـجویان
بـر شـبكه اینترنـت در دانشـگاه میسیسـیپی نشـان داد كـه

سـبكهای یادگیـری بـر روی پیشـرفت دانشـجویان یـا نگرش
آنـان در زمینـه آمـوزش شـبكهای یـا آمـوزش سـنتی تأثیـری
نـدارد و اثـر متقابـل بیـن سـبك یادگیـری و نـوع آمـوزش بـر

روی پیشـرفت دانشـجویان و نگرشهای آنان مشـهود نیسـت
(دی ،راویـن و نیومـن.)2004 ،

در داخـل کشـور نیـز بررسـیهای چنـدی دربـاره سـبك

یادگیـری دانشـجویان انجـام شـده اسـت .از جملـه بررسـی

سـهرابی و كشـمیری ( )1391و اسـكندری و صالحـی ()1387

كـه نشـان دادنـد سـبك عمـده در بیـن دانشـجویان مـورد
بررسـی ،سـبك انطباقیابنـده اسـت .یافتههـای پژوهـش

میـركزاده و همـكاران ( ،)1388نشـحاكی اسـت كـه از بعـد

حرکتـی و چندروشـی را بـر سـبکهای یادگیـری خوانـدن/

پـردازش ،بیـش از نیمـی از دانشـجویان ( 52درصـد) ،سـبك

پژوهشهـای زیـادی نیـز دربـاره رابطـه سـبکهای

فعـال بهـره میبرنـد .از بعـد دریافـت مطلـب 86 ،درصـد از

مثـال ،نتیجـهی بررسـی فلمینـگ ،مككـی و هانتلیمـور

شـهودی دارنـد .از بعـد درونـداد 79 ،درصـد دانشـجویان از

نوشـتن ،شـنیداری و دیـداری ترجیـح میدادنـد.

یادگیـری بـا متغیرهـای مختلـف انجام شـده اسـت .بـه عنوان

( ،)2011نشـان داد كـه رابطـهی بیـن برخـی سـبکهای
یادگیـری بـا سـن دانشـجویان معنـیدار ،امـا بـا پیشـرفت

تحصیلـی معنـیدار نبـود و تحقیـق حسـین و ایـوب (،)2012

گویـای آن بـود کـه همبسـتگی مثبتـی بیـن سـبک یادگیـری
دانشـجویان و سـبک تدریـس آموزشـگران وجـود دارد .بـر

پایـهی تحقیـق تولبـور ( ،)2011دانشـجویان زمانـی بهتـر بـه

یادگیـری تفكرگـرا دارنـد و  47درصد از آنان از سـبك یادگیری
پاسـخگویان حسـیگرا بوده و حدود  14درصد سـبك یادگیری

سـبك یادگیـری دیـداری و  20درصد از آنان از سـبك یادگیری
شـفاهی(كالمی) بهرهمنـد هسـتند .از بعـد درك و فهم ،حدود

 42درصـد از پاسـخگویان سـبك یادگیـری مرحلهگـرا داشـتند
و در مقابـل 58 ،درصـد از آنـان از سـبك یادگیـری كلگرا سـود
میبرنـد .تحقیـق پورآتشـی و همـكاران ( ،)1388نیـز نشـان

داد كـه دانشـجویان دختـر بیشـتر سـبك یادگیـری همگـرا و
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دانشـجویان پسـر بیشـتر سـبك یادگیری انطباقدهنده دارند.

و هیگنـز ( ،)2001و روش نمونهگیـری طبقـهای متناسـب

یادگیـری همگـرا بیـش از دانشـجویان دارای سـبك یادگیـری

و آمـوزش كشـاورزی 45 ،تـن از اقتصـاد كشـاورزی 34 ،تـن

همچنیـن ،پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان دارای سـبك
انطباقدهنـده بوده و پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان با سـبك
یادگیـری همگرا بیشـتر از دانشـجویان با سـبك یادگیـری واگرا
بـه دسـت آمده اسـت.

از باغبانـی 28 ،تـن از آبیـاری 38 ،تـن از زراعـت واصلاح

نباتـات 30 ،تـن از گیاهپزشـكی 22 ،تـن از علـوم دامـی20 ،
تـن از خاكشناسـی 28 ،تـن از صنایـع غذایی و  18تن از رشـته

یافتههای پژوهش امین جندقی و رجایی ( ،)1392نشان

ماشـینهای كشـاورزی) انتخاب و مورد بررسـی قـرار گرفتند.

یادگیری بیشتر آنان نیز همگرا و جذبكننده بوده است.

یاددهـی -یادگیـری دارنـد (اسـمان و دیمـركان .)2007 ،از

داد كه دانشجویان به سبك تدریس فعال گرایش دارند و سبك
پژوهش احدی و همكاران ( ،)1388سبك یادگیری بیشتر
دانشجویان پرستاری را همگرا و در دانشجویان پیراپزشكی
واگرا مطرح كرد .یافتههای تحقیق شریفزاده و عبدا...زاده

( ،)1391نشان داد كه بیشتر دانشجویان كشاورزی دارای

سبك یادگیری فعال ،حسی ،دیداری و كلگرا بودند .ایمانی،

رسولی و زاغری تفرشی ( ،)1393در تحقیق خود دریافتند
كه سبك برتر یادگیری در میان دانشجویان پرستاری ،سبك
یادگیری جذبكننده و همگرا بود.

تحقیـق قهرمانـی و همـكاران ( ،)1392كریمـی مشـاور

( ،)1391سـاقی و همـكاران ( ،)1390پناهـی ،كاظمـی و
رضایـی ( )1390و اسـكندری و صالحی ( ،)1387نشـان دادند

كـه بیـن سـبكهای یادگیـری و عملكـرد و پیشـرفت تحصیلی
دانشـجویان رابطـه وجـود دارد .یـزدی ( ،)1388در تحقیـق

خـود دریافت كه دانشـجویان دانشـكدههای مختلف دانشـگاه

الزهـرا از شـیوهها و سـبكهای یادگیـری متفاوتـی اسـتفاده
میكننـد .پژوهـش غیاثـی ( ،)1393نشـان داد كـه بیـن

سـبكهای یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی رابطـهی معناداری
وجـود دارد و سـبكهای یادگیـری دانشـجویان در مقاطـع

مختلـف تحصیلـی متفاوتانـد.

در ایـن تحقیـق تلاش شـده اسـت سـبكهای یادگیـری

دانشـجویان كشاورزی شناسـایی و رابطهی آنها با روشهای
تدریـس و منبعهـای آموزشـی بررسـی شـود.
روششناسی

سـبكهای یادگیـری الزامهـای عملـی ویـژهای در فرآینـد

ایـن رو ،در ایـن تحقیـق تلاش شـد تـا با اسـتفاده از شـاخص

سـبكهای یادگیـری سـولمان و فیلـدر ( ،)2001كـه به صورت
علمـی و بر پایه الگـوی یادگیری تجربی كلب ( ،)1984توسـعه
یافتـه اسـت ،سـبكهای یادگیـری دانشـجویان كشـاورزی در
دانشـگاه تهران شناسـایی شـوند ،زیرا با شـناخت سـبکهای

یادگیـری دانشـجویان میتـوان از آن در طراحـی و اجـرای
دورههـای آموزشـی اسـتفاده کـرد (نیلسـن .)2013 ،ابـزار
ایـن تحقیـق پرسشـنامهای بـود كـه در چند بخـش ،طراحی و

اسـتفاده شد.

بخـش نخسـت پرسشـنامه بـه شـاخص سـبك یادگیـری

اختصـاص داشـت كـه بر الگـوی چهار سـویه از سـبك یادگیری

اسـتوار بـود .ایـن چهـار سـویه دربرگیرنـده هشـت گزینـه

هسـتند ،کـه دو بـه دو در مقابـل هـم قـرار دارنـد .پرسشـنامه
مزبـور از  44پرسـش دو گزینـهای تشـكیل شـده بـود كه پاسـخ
بـه همه پرسـشها ،سـبك یادگیـری هر پاسـخگو را بـه تفكیك

هـر سـویه نشـان مـیداد .چهـار سـویه سـبك یادگیـری مـورد
نظـر سـولمان و فیلـدر عبـارت بودند از :سـویه پـردازش یعنی
پردازنـدهی فعـال (ترجیـح كار عملـی و همـكاری در گـروه) در

ازای پردازنـدهی فکـور یـا تاملـی (یادگیـری از طریـق تفكـر و

ترجیـح انجـام تكلیـف بـه تنهایـی یـا در گروههـای دو نفـره)؛
سـویه دریافـت مطالـب یعنـی درك حسـی (تمركـز ،عمـل،
جهتگیـری بـه سـمت وقایـع و ارزشهـا) در مقابـل درك

شـهودی یـا ناگهاندریابی(مفهومـی ،خلاق ،جهتگیـری بـه
سـمت نظریههـا و برداشـتهای اساسـی و بنیـادی)؛ سـویه

ایـن تحقیـق از نـوع كاربـردی اسـت .جامعـه آمـاری

ارایـه یـا دیـداری (ترجیـح ارایـه مطالـب بـه صـورت دیـداری

كشـاورزی و منبـع هـای طبیعـی دانشـگاه تهـران ( 1300تـن)

یـا كالمـی (ترجیـح توضیحـات شـفاهی یـا كتبـی)؛ و سـویه

ایـن تحقیـق را دانشـجویان كارشناسـی كشـاورزی پردیـس

تشـكیل میدادنـد که بـا اسـتفاده از جـدول بارتلـت ،كوترلیك
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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

مقایسـه میانگیـن سـبكهای یادگیـری بین گروههـای مختلف
پاسـخگویان ،از آزمـون مـن وایتنـی اسـتفاده شـده اسـت.

سویه و پايايي آن با محاسبه پايايي مركب ( )CR=0/70تاييد
كشاورزي
در حوزه
حقیقت،نظران
گروهيدراز صاحب
آموزشهر دو
هسـتند .بین
پیوسـته
گانه اسـت ،اما
افزارهاي
كمك نرم
دادهها
تجزيه و
یافتهها
کنـد.
تغییـر می
 +11باتـا -11
تحليلبیـن
دارد کـه
شد.وجـود
پیوسـتاری
تحليل دادهها) و ( Excelبراي رسم نمودارها)
( SPSSبراي
دانشـجویان
درصـد از
كـهبا52/3
نشـان داد
پـردازش
بـرایبهسـویه
در بـااين+11
فراگیـری
بـرای مثـال
فردي و
ويژگيهاي
يادگيري
پژوهـشهاي
ایـنها (سبك
فعـال ،بين متغير
ررسي رابطه
منظور ب
تحقيق
انجام شد.
نظر مقطع
بودنـد .از
بينپسـر
درصـد
هايو 47/7
دختـر
بررسـی
مقايسهمـورد
همین
فراگیـر بـا -11
ضريباسـت.
نهایـتاز فعـال
فراگیـری بـی
مختلف
گروههاي
يادگيري
سبك
ميانگين
بـرایبراي
اسپيرمن و
همبستگي
آموزشي)
است .تحصیلـی 68/7 ،درصد از دانشـجویان در مقطع كارشناسـی و
پایایـی این
تاملی اسـت.
فکـور
نهایـت
سـویه ،فراگیـری بی
استفاده شده
منیـاوايتني
آزمون
پاسخگويان ،از

شـاخص بـه روش مـوازی (اسـتفاده از آزمـون همتـا) و روایـی

 31/3درصـد در مقاطـع كارشناسیارشـد و دكتـرا (تحصیلات

یادگیـری وارك مشـخص شـد .بخشهـای دیگر پرسشـنامه به

توزیـع فراوانـی سـبكهای یادگیـری پاسـخگویان بـر پایـه

مالكـی آن از طریـق مقایسـ ه بـا آزمـون شناسـایی سـبكهای

افتهها 
ي 

تكمیلـی) تحصیـل میكردنـد.

نتايج پژوهش نشان داد كه  25/3درصد از دانشجويان مورد بررسي دختر و  77/7درصد پسر بودند .از نظر
تعییـن روشهـای تدریس  ،منبعهـای آموزشـی و ویژگیهای
و
ارشد
كارشناسي
مقاطع
در
درصد
33
/
3
و
كارشناسي
مقطع
دانشجويان در
اختصـاص درصد از
تحصيلي86/7 ،
فـردی مقطع
محتوایـی از روشهـا و منبعهـای آموزشـی مختلـف ارایـه شـدهاند.
داشـت .روایـی
پاسـخگویان
كردند.
ب مي
تحصيل
(تحصيالت
بررسـی سـبک یادگیـری دانشـجویان کشـاورزی بـر پایهی
در حـوزه
نظـران
تكميلي)از صاح
بـه گروهـی
دكترا مراجعـه
ایـن بخـش بـا
ميزان استفاده
بیـنتحصيلي
رشته
تحصيلي و
مقطع
پايه جنس،
پاسخگويان بر
هايبـايادگيري
آمـوزش توزيع
یادگیـری مـورد
هشـت وسـبك
كـه از
نشـان داد
جنـس
تركیبـی
محاسـبه پایایـی
سبك آن
فراوانيپایایـی
كشـاورزی و
ارايه بـاشدهاند.
مختلف
آموزشي
شـد.هاي
تاییـدو منبع
روشها
( = 70/0از
كمـك بررسـی ،دانشـجویان دختـر بیشـتر از سـبكهای یادگیـری
دادههـا
تحلیـل
تجزیـه و
)CR
گـرا وسبك
هشت
داد كه از
فعـال،نشان
پايهي جنس
 Excelبر
كشاورزي
دانشجويان
يادگيري
بررسي
موردبیشـتر
يادگيريپسـر،
دانشـجویان
بين كل
دیـداری و
حسـی،
(بـرای
هـا) و
تحلیـل داده
سبك(بـرای
SPSS
نرمافزارهـای
دانشجويان
كلگرا
ديداري و
حسي،
منظورهاي
تحقیق ازبه سبك
ایـن بيشتر
دانشجوياندردختر
رسـم بررسي
پسرو ،فکـور
شـفاهی
مرحلوهگـرا،
یادگیـری
های
فعال،سـبک
يادگيريدارای
بررسـی
نمودارهـا) ،انجام شـد.
یادگیـری
سـبك
پسـر از
دختـر و
دانشـجویان
گرا،یهـای
مرحلهویژگ
یادگیـری بـا
متغیرهـا (سـب
رابطـه بیـن
سبك
نظـرنظر
پسر از
دختر و
دانشجويان
بودنـد.بودند.
شفاهي و فكور
هایيادگيري
سبككهاي
بيشتر داراي
بـرای .)3شـهودی وضعیـت همسـانی داشـتند (نـگارهی .)1
اسـپیرمن و
همبسـتگی
ضریـب
آموزشـی) از
(نمودار
همساني داشتند
وضعيت
شهودي
فـردی و يادگيري
جنـس ،مقطـع تحصیلـی و رشـته تحصیلـی و میزان اسـتفاده

جنس
پايه
دانشجويانبر بر
سبك
نمودار
جنس
پایه
يادگيريدانشجویان
هايیادگیری
های
فراوانيسبك
نگاره:1-1فراوانی
نـگاره  ،2فراوانـی سـبکهای یادگیـری دانشـجویان بـر

و كلگـرا و دانشـجویان تحصیلات تكمیلـی بیشـتر دارای

فكـور،دهد .از
نشان مي
تحصيلي را
دانشجويان بر
يادگيري
هاي
فراواني
نمودار ،5
سبكبودنـد.
هشتهگـرا
شـفاهیبينو مرحل
یادگیـری
مقطعهای
سـبك پايهسـبک
بین هشـت
دهـد .از
سبكی
نشـان م
تحصیلـی را
پایـه مقطـع

نظـر سـبك
تكمیلـی از
كارشناسـی و
دانشـجویان
مقطعكارشناسـی
مقطـع
دانشـجویان
بررسـی،
یادگیـری مـورد
ديداري و
تحصیلاتحسي،
يادگيري فعال،
سبكهاي
كارشناسي بيشتر از
دانشجويان
بررسي،
يادگيري مورد
وضعیـت
هاي شـهودی
یادگیـری
دیـداری
یادگیـری
کهای
بیشتـر از
داشـتند.بودند.
همسـانیمرحلهگرا
شفاهي و
يادگيري فكور،
داراي سبك
حسـی،بيشتر
فعـال،تكميلي
تحصيالت
دانشجويان
سـب و
كلگرا

دانشجويان كارشناسي و تحصيالت تكميلي از نظر سبك يادگيري شهودي وضعيت همساني داشتند.
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نمودار  :2فراواني سبكهاي يادگيري دانشجويان بر پايه مقطع تحصيلي

نمودار  3توزيع فراواني سبكهاي يادگيري هشتگانه فعال ،فكور ،حسي ،شهودي ،ديداري ،شفاهي ،مرحلهگرا
آمدده اسدت دانشدجويان
مقطع كه
ميدهد .چنان
جداگانه نشان
پاسخگويان را
و كلگرا (به ترتيب از چپ به راست)
تحصیلی
يادگيريدانشجویان
های یادگیری
فراوانی سب
تحصيلي
دانشجويانبربرپایهپايه مقطع
كهاي
سبك
نگاره-2فراواني
نمودار :2
رشته گياهپزشكي ،بيشتر سبك يادگيري فكور دارند ،در حالي كه دانشجويان رشدته تدرويج ،سدبك يدادگيري
مرحله
شفاهي،
ديداري،
شهودي،
حسي،
فعال،
يادگيري
هاي
سبك
فراواني
توزيع
نمودار
گراهگـرا
مرحل
های
سـبك
باغبانـی،
دانشـجویان
فكور،گـرا،
مرحله
گانه و
هشتگانه
هايهشـت
یادگیری
ك
فراوانی سـب
،توزیـع
ی 33
نـگاره
هداي
سدبك
باغباني،
دانشجويان
گرا،
مرحله
شفاهي و
يادگيري
هایسبك
كشاورزي،
اقتصاد
دانشجويان
حسي،
دانشـجویان
فكـور،
سـبك
دانشـجویان
فكـور،
گرا و
مرحله
شـفاهی،
شـهودی،
حسـی،
فكور،
دانشدجويان
اسدت
آبیـاری،آمدده
چنان كه
دهد.
زرامي
نشان
جداگانه
فكدور،را
پاسخگويان
چپ به
ترتيب از
گرا (به
و
مرحلدهگدرا،
حسدي و
هداي
سدبك
دت،
دانشدجويان
راست)سدبك
دیـداری،،
آبيداري
دانشدجويان
فكور،
كل و
فعال،گرا
مرحله
علـوم
دانشـجویان
گـرا،
رشدتهو مرحله
دانشجويانحسـی
كهسـبكهای
زراعـت،
پاسـخگویان
راسـت)
چـپ بـه
رشته (بـه ترتیـب
و كلگـرا
يدادگيري
سدبك
تدرويج،
خاكشناسي،حالي
دارند،را در
فكور
يادگيري
سبك
بيشتر
صدنايع
دانشدجويان
حسدي،
فعدال و
سبك هداي
دانشجويان
حسي،
گياهپزشكي،،ازسبك
دامي
دانشجويان لوم
هدايهای
سدبكسـبك
خاكشناسـی،
دانشـجویان
حسـی،
يادگيري دامـی ،سـبك
دانشـجویان
كشاورزي،اسـت
چنـان كـه آمـده
نشـان می
جداگانـه
باغباني،
دانشجويان
مرحلهگرا،
سبك هاي
دهـد.اقتصاد
دانشجويان
حسي،
بيشدتر تدرجي
شدفاهي را
فعدال و
شفاهي وكلگرا،
كشاورزي سبكهاي
ماشينهاي
دانشجويان
سبك كلگرا و
غذايي،
رشـته گیاهپزشـكی ،بیشـتر سـبك یادگیـری فكـور دارنـد ،در فعـال و حسـی ،دانشـجویان صنایـع غذایـی ،سـبك كل گـرا و
مرحلهگرا و فكور ،دانشدجويان آبيداري ،سدبك فكدور ،دانشدجويان زرا دت ،سدبكهداي حسدي و مرحلدهگدرا،
دادند.
مي
ل گـرا ،فعال
كـه دانشـجویان رشـته ترویـج ،سـبك یادگیری حسـی ،دانشـجویان ماشـینهای كشـاورزی سـبكهای ك 
حالـی
دانشجويان لوم دامي ،سبك حسي ،دانشجويان خاكشناسي ،سبك هداي فعدال و حسدي ،دانشدجويان صدنايع
دانشـجویان اقتصـاد كشـاورزی ،سـبكهای یادگیری شـفاهی و شـفاهی را بیشـتر ترجیـح میدادنـد.
غذايي ،سبك كلگرا و دانشجويان ماشينهاي كشاورزي سبكهاي كلگرا ،فعدال و شدفاهي را بيشدتر تدرجي
ميدادند.

تحصيلي
دانشجویانبر
دانشجويان
يادگيري
فراواني
رشتهتحصیلی
پايه رشته
بر پایه
یادگیری
هايهای
سبكسبك
فراوانی
توزيع توزیع
نمودار :3نگاره-3
نمودار  :3توزيع فراواني سبكهاي يادگيري دانشجويان بر پايه رشته تحصيلي
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در نمودار  7توزيع فراواني ميزان استفاده از روشهداي آموزشدي شدامل سدخنراني ،سدمينار ،مطالعده مدوردي
مدوردي
سدمينار،
سدخنراني،
آموزشديبه شدامل
روشهداي
استفاده
فراوانيكارميزان
نمودار  7توزيع
در
مطالعدهكده در
همانطور
شده است.
راست) آورده
ترتيب از چپ
مزرازه (به
ملي در
آزمايشگاهي و
(پروژه) ،كار
نمـوداردرمشـهود
در
كـه
طـور
ن
هما
اسـت.
شـده
آورده
راسـت)
های
ش
رو
از
اسـتفاده
میزان
فراوانی
توزیـع
،4
ی
نـگاره
در
شده است .همانطور كده
آورده
چپ
ترتيب از
آموزشه (به
مليدردر مزر
روش و كار
آزمايشگاهي
(پروژه)،
شود.
راست) مي
زيادبهاستفاده
خيلي
كشاورزي
سخنراني
كار است از
مشهود
نمودار
آموزشی شـامل سخنرانی ،سـمینار ،مطالعه موردی (پروژه) ،اسـت از روش سـخنرانی در آمـوزش كشـاورزی خیلیزیـاد
نمودار مشهود است از روش سخنراني در آموزش كشاورزي خيليزياد استفاده ميشود.
اسـتفاده میشـود.

كار آزمایشـگاهی و كار عملـی در مزرعـه (بـه ترتیـب از چـپ به

نمودار  :4توزيع فراواني ميزان استفاده از روشهاي آموزشي

آموزشي
شهاي
روش
استفاده
ميزان
فراواني
توزيع
نمودار :4
های آموزشی
استفادهازاز رو
میزان
فراوانی
توزیع
نگاره-4

در نمودار  2توزيع فراواني ميزان استفاده از منابع آموزشي شامل جدزوه ،كتدا  ،تركيبدي از مندابع مختلدف و
صـدر منبع
جـزوه در
بـود کـه
بدودآن
گویـای
جدزوه،یافته
اسـت.
شـده
دادههای
منبع
اسـتفاده از
میزان
فراوانی
توزیـع
نشدن2ی ،5
نـگاره
مختلدف و
كدهاز
تركيبدي
كتدا
منابع
راست) از
استفاده
توزيع
درنمودار
در
صددر
مندابعدر
جدزوه
هـا ،آن
گوياي
شامليافتهها
آموزشياست.
شده
نشان
ميزانبه
چپ
فراوانيز
خاص (ا
منبع
معرفي
اسـتفاده
درزیـاد
خیلی
میـزان
دارد وآناز آن
قـرار
است.درسـی
هـای
هـای
منبع
ترکیبـی
آموزشـی
صددر
جدزوه
بدودبـهكده
گوياي
يافتهها
داده
نشان
کتـاب،زبهچپ
خاصآن(ا
شـاملمنبع
نشدن
معرفي
شدهشود.
مختلفمي
استفاده
راست)زياد
ميزانبهازخيلي
جزوه،و از
دارد
قرار
درسي
منابع
و معرفـی نشـدن منبـع خـاص (از چـپ به راسـت) نشـان داده میشـود.
منابع درسي قرار دارد و از آن به ميزان خيليزياد استفاده ميشود.

نگاره -5توزیع فراوانی میزان استفاده از منبعهای آموزشی

نمودار  :5توزيع فراواني ميزان استفاده از منابع آموزشي

نمودار  :5توزيع فراواني ميزان استفاده از منابع آموزشي

مرحلهگرا ،فعال ،شهودی ،شفاهی ،حسی ،دیداری ،كلگرا و

در نگاره ی  ،6توزیع فراوانی سبكهای یادگیری هشتگانه

به صورت كلی آورده شده است .بر این پایه ،سبكهای یادگیری

9
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در نمودار  8توزيع فراواني سبكهاي يادگيري هشت گانده بده صدورت كلدي آورده شدده اسدت .بدر ايدن پايده،
ی عامل
رابطه
 ...فعال ،شهودي ،شفاهي ،حسدي ،ديدداري ،كلگدرا و فكدور بده ترتيدب بيشدترين
آموزشیگرا،
های مرحله
يادگيري
هاي
سبك
فراواني را دارند.

نگاره -6توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه سبكهای مختلف

نمودار  :6توزيع فراواني دانشجويان بر پايه سبكهاي مختلف

بهرهگیـری از جزوههـای كالسـی بـا سـبك یادگیـری فعـال-

در جـدول  ،1رابطـه بیـن سـبكهای یادگیـری بـا میـزان

بیـنداده
نشان
آموزشي
ها و
تفکرگـراازوروش
ميزان استفاده
يادگيري
هـایسبكهاي
رابطهعبين
شماره 3
در
شدهدرسـی و
كتـاب
داری
منابعو معنـی
مثبـت
رابطـه
دادهبا شـده
آموزشـی نشـان
هـا و منب
جدولاز روش
اسـتفاده
آموزشـی)
هـای
رابطهمنبع
عنـوان
جـزوه (بـه
سازباكتـاب
تركیبـی
شودهیچ
شـود
مشاهده می
كه مشـاهده
طـور كه
اسـت .هما
داري
معني
يادگيري
سبكوهاي
هایهاي تدري
هيچیـكيكاز روازشروش
مي
هماننطور
است.

يادگيريهـر سـه
وجـود دارد.
شـهودی
هايیگرا-
جزوهحسـ
یادگیـری
سـبك
ندارند.
داری
رابطـه معنـ
سـبك
سبك
كالسي با
گيري از
داريازبين بـابهره
معني
مثبتی و
یادگیـری رابطه
هایآموزشي،
منابع
تدریـسازبـابين
ندارند.

بیـن منبعهـای آموزشـی ،رابطـه مثبـت و معنـیداری بیـن رابطـه در سـطح  5درصـد معنـیدار م
باشـند.منابع
(بهی نوان
فعال-تفكرگرا و رابطه مثبت و معنيداري بين كتا درسي و تركيبي از كتا و جزوه
درصد معنيدار ميباشند.
آموزشي) با سبك يادگيري حسيگرا -شهودي وجود دارد .هر سه رابطه در سط 2
جدول -1همبستگی سبكهای یادگیری با میزان استفاده از روشها و منبع های آموزشی
سبكهای یادگیری

گرا-شهودیمنابع آموزشي
روشها و
جدول  -1همبستگي سبكهاي يادگيري با ميزان
دیداری-شفاهی
استفاده ازحس
فعال-تفكرگرا

مرحلهگرا-كلگرا

Sig

Sig

روشها و منبعهای آموزشی

روشها و منابع آموزشي مورد مطالعه

سخنرانی

سخنراني
تبادل نظر
سمینار ،كنفرانس بحث و

r

Sig

فعال–تفكرگرا
0/514
r
1/-0/086
237

10/543
/658

تبادل نظر
موردیوبحث
مطالعهكنفرانس
سمينار،
ارایهومقاله
پروژه و

-1-0/162
/168

آزمايشگاه و كارگاه
كار ودركارآموزی
كار در مزرعه

-10/151
/117

10/793
/689

كالسیمزر ه و كارآموزي
جزوههایكار در

كتاب درسی جزوههاي كالسي

-1-0/007
/385
1/-0/199
323

10/869
/873

*10/142
/793

1/0/456
375* -1-0/065
/399

تركیبیاز كتاب،كتا
درسي منبعهای آموزشی
جزو ه و دیگر

-1-0/008
/182

10/593
/728

دم استفاده از منبع خاص

-1/333

1/372

خاصديگر منابعآموزشي
منبعزوه و
كتااز  ،ج
تركيبي از
استفاده
عدم

-1-0/133
/116

حسگرا-شهودي

0/826
Sig

10/673
/273

موردي و ارايه مقاله
كار درپروژه و
مطالعهكارگاه
آزمایشگاه و

 rسبكهاي
 Sigيادگيري r

10/375
/293

0/062
r

1/185
-0/101

فـردی و تحصیلـی پاسـخگویان بـا سـبكهای یادگیری نشـان
داده شـده اسـت .همانطـور كـه مالحظه میشـود بیـن زمان
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مرحلهگرا–كلگرا

0/490
r
Sig-0/098r

-0/127
Sig

10/099
/371 -1/0/061
357 1/7910/259
-1/196 0/475
1/735

1-0/025
/761 1/199
1/529 0/271
1/772 --0/145
1/313
0/208 1/1830/176
1-0/133
/685 -1/0/351
152 1/5160/131
1/378 0/855
1/573 --0/206
1/372
1-0/212
/373 -1/0/922
333 1/323
1/333 0/583
1/622 --0/100
1/518
-0/014
1-0/203
/333 -1/0/072
535 1/955
-1/137 0/526
1/263 -0/309
1/311
-0/249
10/206
/319

1-0/348
/372 -1/0/676
513 1/1750/059
*-1/579 0/049
1/258

1/367

1/167

1-0/350
/133 -1/0/487
376 1/8780/098
*1/129 0/028
1/179* -0/152
1/518
10/252
/131 -1/0/162
321 1/7670/207
1/196 0/062
1/156* -0/184
1/325

سطدرصد
سطحدرپنج
داری
پنج درصد
معنيدرداري
اسپیرمن:اسپيرمن * :معنی*
همبستگیهمبستگي
:rضریب  :rضريب

در جـدول  2رابطهی بین متغیرهـای مربوط به ویژگیهای

0/712
Sig

ديداري-شفاهي

r

1/525 1/385 1/517 1/185

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

مطالعـه در طـول شـبانهروز بـا سـبك یادگیـری فعـال -تفكرگرا
در سـطح  5درصـد رابطه مثبـت و معنـیداری وجود دارد.
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جدول -2همبستگی ویژگیهای فردی با سبكهای یادگیری
سبكهای یادگیری
فعال-تفكرگرا
روشها و منبع های آموزشی مورد مطالعه
جنس

r
0/046

مقطع تحصیلی

0/087

زمان مطالعه در طول شبانهروز

0/321

رشته تحصیلی

مكان مطالعه

:rضریب همبستگی اسپیرمن:

Sig
0/651

حسگرا-شهودی

دیداری-شفاهی

مرحلهگرا-كلگرا

r

Sig

r

Sig

r

Sig

-0/088

-0/391

-0/021

0/835

0/520

0/772

-0/010

0/929

-0/118

0/273

0/064

0/550

0/381

-0/070

*0/048

0/273

-0/250

0/021

0/271

0/100

0/112

0/479
0/146

0/783

-0/127
0/220
0/148

0/201
0/247
0/604

0/024
0/296
0/062

0/806

0/098
0/955

* معنیداری در سطح پنج درصد

نتیجـهی مقایسـه سـبكهای یادگیـری دانشـجویان بـر

ربـط میدهنـد ،اطالعـات را بیشـتر بـا واژههـا (چه بـه صورت

یادگیـری دانشـجویان كارشناسـی و تحصیلات تكمیلـی و نیز

ترجیـح میدهنـد امكانـات و ارتباطـات را كشـف كننـد،

پایـه مقطـع تحصیلـی و جنـس نیـز نشـان داد بیـن سـبكهای

دانشـجویان دختـر و پسـر تفـاوت معنـیداری وجـود نـدارد.
بحث و نتیجهگیری

نوشـتار یـا توضیحهـای كالمـی) بهتـر بـه یـاد میآورنـد و
خالقیـت و نـوآور بـودن را دوسـت دارنـد و از تكـرار متنفرنـد

(صمـدی.)1390 ،

دانشـجویان مقطـع كارشناسـی در مقایسـه با دانشـجویان

ایـن تحقیـق بـا هـدف شـناخت سـبكهای یادگیـری

تحصیالت تكمیلی بیشـتر سـبكهای یادگیری فعال ،حسـی،

منبـع هـای آموزشـی مـورد اسـتفاده و نیـز ویژگیهـای فردی

تحصیلات تكمیلـی بیشـتر عالقهمنـد به سـبکهای یادگیری

دانشـجویان كشـاورزی و بررسـی رابطـه آن بـا روشهـا و
دانشـجویان انجـام شـده اسـت .یافتههـای تحقیق نشـان داد

كه سـبكهای یادگیـری مرحلهگرا ،فعال ،شـهودی ،شـفاهی،

حسـی ،دیـداری ،كلگـرا و فكـور بـه ترتیـب دارای بیشـترین
فراوانی در بین دانشـجویان مورد بررسـی بودند .دانشـجویان
دختـر بیشـتر دارای سـبكهای یادگیـری فعـال ،حسـی،
دیـداری و كلگـرا بودنـد .بـه این دلیل آنـان كارهـای گروهی را

دوسـت دارنـد و اطالعـات را بـه وسـیله انجـام دادن بهتـر درك

میكننـد ،گرایـش بـه یادگیـری واقعیتها دارنـد و میخواهند

مسـائل خـود را بـا اسـتفاده از روشهـای تعریفشـده
(روشهـای روشـن و آشـكار) حـل كنند و پیچیدگی را دوسـت
ندارنـد ،آنچـه را میبیننـد بهتـر بـه یـاد میآورنـد و پیـش از

آغـاز تدریـس بهتـر اسـت در آغـاز مـرور كلـی بـر مطالـب مورد
نظـر داشـته باشـند (صمـدی.)1390 ،

دیـداری و كلگـرا را ترجیح میدادند ،در حالی كه دانشـجویان

فكـور ،شـفاهی و مرحلهگـرا بودنـد .توزیـع فراوانـی میـزان
اسـتفاده از روشهای آموزشـی نشـان داد كه از بین روشهای

مـورد نظـر شـامل سـخنرانی ،سـمینار ،مطالعـه مـوردی
(پـروژه) ،كار آزمایشـگاهی و كار عملـی در مزرعـه ،بـه میـزان

خیلـی زیـادی از سـخنرانی اسـتفاده میشـود .در همیـن

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
اسـتفاده میشـود .در كل از ایـن یافتههـا میتـوان نتیجـه

گرفـت كـه آموزش كشـاورزی در وضعیت مورد بررسـی بیشـتر
مبتنـی بـر سـخنرانی و جزوهمحـور اسـت و تنـوع روشهـا و

منبـع هـای آموزشـی مـورد تاكیـد بسـیاری از محققـان (كانو،

امـا دانشـجویان پسـر بیشـتر دارای سـبکهای یادگیـری

گارتـون و راویـن 1992 ،؛ اسـكندری و صالحـی ،)1387 ،در

پسـر گرایـش بـه درك مطالـب در مراحـل منظـم و خطـی

بـر مبنـای نتایـج تحقیـق ،هیچیـك از روشهـای تدریـس

مرحلهگـرا ،شـفاهی و فکـور بودنـد .بنابرایـن ،دانشـجویان
دارنـد و مطالـب را بـه چیزهایـی كـه تاكنـون یـاد گرفتهانـد،

سـطح پایینـی قـرار دارد.

بـا سـبكهای یادگیـری رابطـه معنـیداری ندارنـد كـه ایـن
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رابطه ی عامل های آموزشی ...

نتیجـه مغایـر بـا یافتههـای پژوهـش حسـین و ایـوب ()2012

آموزشـی (از جملـه روشهـای تدریس و منبع های آموزشـی)

روگووسـكی و همـكاران ( )2015میباشـد .از بیـن منبـع

بـرای اسـتفاده از روشهـای تدریـس مختلـف (بحـث ،ایفـای

و صالحـی و همـكاران ( )1379و همسـو بـا نتایـج تحقیـق

هـای آموزشـی ،رابطـه مثبـت و معنـیداری بیـن بهرهگیـری
از جزوههـای كالسـی بـا سـبك یادگیـری فعـال -تفکرگـرا و
رابطـه مثبـت و معنـیداری بیـن كتـب درسـی و تركیبـی از

كتـاب و جـزوه (بـه عنـوان منبـع آموزشـی) بـا سـبك یادگیری

حسگـرا -شـهودی به دسـت آمـد .در بیـن متغیرهـای مرتبط
بـا ویژگیهـای فـردی و تحصیلـی پاسـخگویان ،تنهـا رابطـه
بیـن زمـان مطالعـه در طـول شـبانهروز بـا سـبك یادگیـری

فعال-تفكرگـرا در سـطح  5درصـد مثبـت و معنـیدار بـود .این
یافتـه مویـد ضـرورت فراهمسـازی مكانهـای مناسـب بـرای
مطالعـه دانشـجویان در سـطح دانشـگاه ،با تجهیز سـالنهای

مطالعـه و كتابخانههـا در گروههـای آموزشـی ،دانشـكدهها و
خوابگاههـا اسـت.

بنـا بـر نتایـج ایـن تحقیـق تفـاوت معنـیداری بیـن

سـبکهای یادگیری دانشـجویان دختر و پسـر مشـاهده نشد.
پژوهشـگران دیگـر نیـز ایـن موضـوع را تاییـد كردهانـد (متیـن

و همـكاران2011 ،؛ درویـشزاده و همـكاران1392 ،؛ غیبی،
عارفـی و دانـش1391 ،؛ جوادینیـا و همـكاران1390 ،؛
احـدی و همـكاران1388 ،؛ كلباسـی و همـكاران1387 ،؛

رسـولینژاد و رسـولینژاد ،)1385 ،در حالـی كـه در برخـی
از پژوهشهـا ایـن تفـاوت معنـیدار بـوده اسـت (هالیلـی و

همـكاران2014 ،؛ آزادمنـش و همـكاران1392 ،؛ سـلیمی و
همـكاران1391 ،؛ امینـی و همـكاران1390 ،؛ امینـی ،زمانی
و عابدینـی1389 ،؛ سـروقد و دیانـت.)1388 ،

نقـش ،مطالعـه نظـارت شـده ،سـخنرانی ،مطالعـه مـوردی،

نمایـش ،بازدیدهـای میدانـی ،كار عملیاتـی و غیـره) و مـواد
درسـی متنـوع (كتابهـای درسـی ،جزوههـا ،اسلاید،
نمونههـا ،و غیـره) ،متناسـب بـا سـبك یادگیری دانشـجویان و

زمینـه موضوعـی رشـته مـورد نظـر ضـروری بـه نظر میرسـد.
ایـن موضـوع بـا توجـه بـه یافتههـای تحقیـق در زمینـه تكیـه

زیـاد بـر جـزوه و سـخنرانی از یكسـو و ماهیـت عملـی آمـوزش

كشـاورزی و تفـاوت محتوایـی رشـتهها و درسهـای مختلـف

كشـاورزی از سـوی دیگـر ،بیـش از بیـش آشـكار میشـود.

 -یافتههـای تحقیـق نشـان داد كـه دانشـجویان تحصیالت

تكمیلـی از بعـد ارایـه ،بیشـتر دارای سـبك یادگیـری دیـداری
بودنـد .اسـتفاده از عكسهـا بـه کمـک رسـانههای آموزشـی

ماننـد نمودارهـا ،فلوچارتهـا ،دورههـای زمانـی ،فیلـم و
نمایـش برای تدریـس در مقاطع تحصیلات تكمیلی ،آموزش

اثربخشتـری را بـه همـراه خواهـد داشـت.

 -بنـا بـر یافتههـای تحقیـق ،بیشـتر دانشـجویان مـورد

بررسـی از بعـد درك و فهم /چشـمانداز ،دارای سـبك یادگیری

مرحلـهای بودنـد .لـذا سـازماندهی و ارایـه مطالـب بـه صورت
اسـتقرایی از سـوی مدرسـان كشـاورزی ،آسـانگری مشـاركت

فراگیـران در یادگیـری ،تدویـن مسـیرهای گامبـهگام بـا نظـم
منطقـی در ارایـه مطالـب و زمینهسـازی بـرای ایجـاد پیونـد
منطقـی بیـن مطالب گذشـته بـا مطالـب جدید ،یادگیـری این

دسـته از دانشـجویان را آسـان میكنـد.

همچنیـن نتایـج تحقیـق نشـان داد كـه تفـاوت معنیداری

 -بنـا بـر یافتههـای ایـن تحقیـق بیشـتر دانشـجویان مقطع

وجـود نـدارد كـه ایـن یافتـه هماهنگ بـا پژوهـش حمـوزاده و

شـفاهی بودنـد .فراهمسـازی زمینـه بـرای طـرح مباحـث

بیـن سـبكهای یادگیـری دانشـجویان مقاطـع مختلـف
همـكاران ( )1390و كلباسـی و همـكاران ( )1387و مغایـر بـا
بررسـی آزادمنش و همـكاران)1392( ،؛ سـلیمی و همكاران،
( )1391و عبـاسزاده ،جمشـیدی و نجفـی كلیایـی ()1390
میباشـد .بـا توجـه بـه یافتههـای تحقیـق و الزامهـای

آموزشـی هـر یـك از سـبكهای یادگیـری (سـولمان و فیلـدر،

 ،)2001پیشـنهادهای زیـر ارائـه میشـود:

 -بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق مبنـی بـر تنـوع سـبكهای

یادگیـری دانشـجویان و لـزوم تنوعبخشـی و انطبـاق عناصـر
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تحصیلـی كارشناسـی از بعـد ارایـه مطالـب ،دارای سـبك

كالسـی و توصیف و تشـریح بیشـتر مطالب برای دانشجویان و

پرهیـز از طـرح مفاهیم انتزاعـی یادگیری بهتـری را برای آنان
بـه همـراه خواهـد داشـت .توضیحهـای شـفاهی و اسـتفاده از

نمادهـا و تفسـیرها نیـز در ایـن زمینـه موثـر هسـتند.

 -از بعـد پردازش ،بیشـتر دانشـجویان مورد بررسـی دارای

سـبك یادگیـری فعـال بودنـد .زمینهسـازی بـرای یادگیـری
بـا انجـام فعاالنـه كارهـا ،انجـام آزمایـش ،مشـاهده ،كار بـا

ماشـینها و ادوات مرتبـط و انجـام امـور بـه صـورت گروهـی،
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یادگیـری ایـن گـروه از دانشـجویان را آسـان خواهـد كـرد.

 -در كل ،آگاه كـردن دانشـجویان بـا سـبكهای یادگیـری

 -بـه لحـاظ بعد دریافت ،دانشـجویان مورد بررسـی بیشـتر

مربوطـه و مشـاورة آموزشـی ،بـه ویـژه بـرای دانشـجویان تازه

یادگیـری بهتـر ایـن دسـته از دانشـجویان بـا بـه كارگیـری

مطالعـه بـا سـبك یادگیـری خویـش دارای اهمیـت اسـت .در

دارای سـبك شـهودی بودنـد .بنابرایـن فرضیهسـازی بـرای
رهیافتهـای حـل مسـئله ،تشـویق نـوآوری ،اكتشـاف و طرح
مفاهیـم و مطالـب جدیـد و ایجـاد پیوند بین مطالب آموزشـی
جدیـد بـا مسـایل دنیـای واقعـی ضـرورت دارد.

وارد بـه منظـور كمـك بـه آنـان بـرای هماهنگـی روشهـای
ایـن صـورت آنـان خواهنـد آموخـت كـه چگونـه بهتـر مطالعـه

کننـد و بـا شـناخت قوتهـا و محدودیتهـای 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 research 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 characteristics 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 reliability 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 agricultural students had an active learning style in terms of processing dimension (60%), an intuitive learning style in terms of perception dimension (55%), verbal learning style in terms of presentation dimension (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.
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