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  خالصه
جامعه آماري . هدف كلي اين پژوهش بررسي و تحليل گرايش هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي استان فارس بود
فارس در سال مطالعه شامل كارشناسان جهاد كشاورزي و مراكز خدمات كشاورزي شهرستان هاي نيمه ي شمالي استان 

تعيين و اعضاي نمونه به روش ) n=111(كه حجم نمونه آماري با بهره گيري از فرمول كوكران ) N=603(بود  1389
پرسشنامه توزيع شد كه با حذف پرسشنامه  120براي افزايش اعتبار مطالعه تعداد . طبقه اي با تسهيم نسبت انتخاب شدند

براي بررسي و تعيين . عودت گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت پرسشنامه 105هاي ناقص در نهايت تعداد 
گرايش هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي كه به عنوان آموزشگر بزرگساالن در حيطه كشاورزي مشغول فعاليت 

گردانده شد اين پرسشنامه جهت استفاده به فارسي بر. استفاده شد) PAEI(بودند از پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگساالن 
و اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم تحقيقات تهران با تطبيق دادن ترجمه با متن اصلي، روايي آن 

در نهايت داده هاي جمع . گزارش شده است 0.7پايايي آن نيز توسط تدوين كنندگان آن باالتر از . را تاييد نمودند
و بهره گيري از جداول توزيع فراواني، همبستگي و مقايسه ميانگين مورد  17نسخه  SPSSآوري شده بوسيله نرم افزار 
يافته ها نشان داد كه كارشناسان وابستگي بيشتري به گرايش هاي فلسفي پيشرفت گرايي و . تجزيه و تحليل قرار گرفت

حاكي از آن بود كه  از سوي ديگر، نتايج همبستگي بين گرايش هاي فلسفي و ويژگي هاي فردي. انسان گرايي دارند
همچنين متغير سابقه كاري نيز رابطه . بين سن و فلسفه ليبرال و راديكال رابطه معني دار با شدت ضعيف وجود دارد

بر اساس يافته ها، بين . معكوس با شدت ضعيفي را با گرايش هاي فلسفي پيشرفت گرايي و انسان گرايي نشان داد
بدين معنا كه رشته تحصيلي كارشناسان . ي مختلف اختالف معنادار وجود نداردگرايش هاي فلسفي كارشناسان رشته ها

اين در حالي است كه، كارشناساني كه مدرك . در شكل گيري ديدگاه فلسفي آنان نقش تعيين كننده اي نداشته است
ه كارشناساني كه كارشناسي ارشد داشتند وابستگي بيشتري به گرايش فلسفي راديكال از خود بروز داده اند نسبت ب

  .در نهايت، بر اساس يافته ها پيشنهادهايي نيز ارائه شده است. داراي مدرك كارشناسي هستند
  

  .گرايش هاي فلسفي، آموزشگر بزرگساالن، آموزش كشاورزي، استان فارس: واژه هاي كليدي
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  مقدمه
زش هاي رسمي يادگيري فرآيندي مادام العمر محسوب مي شود كه در دوران پس از آمو

اين نوع از آموزش هاي غير رسمي اغلب در موقعيت هاي متفاوت و بر . نيز ادامه مي يابد
بود كه  1920در دهه ). 2008اسكات،(حسب نياز و اهداف افراد بزرگسال انجام مي گيرد 

محققان و نظريه پردازان براي اولين بار وجود سيستم آموزشي جديدي را كه متفاوت از 
ي رسمي بوده و افراد بزرگسال را مد نظر قرار دهد، ضروري تشخيص دادند آموزش ها

 2مالكوم نولز 1970تالش هاي محققان تا جايي ادامه يافت كه در دهه ). 2002اسميت،(
به عقيده وي اين نوع آموزش به دليل . را براي اين منظور مطرح نمود 3مفهوم آندراگوژي

محوري، مخاطب محوري، تحول گرايي و غيره  برخورداري از ويژگي هايي چون موضوع
در آموزش ). 2009زوليك،(تناسب بيشتري با اهداف و شرايط افراد بزرگسال خواهد داشت 

بزرگساالن ويژگي هاي فراگيران، آموزشگران، برنامه هاي آموزشي، روش ها و مطالب 
شت كه بزرگساالن ضمن اين كه بايد توجه دا. بسان يك نظام جامع بايد مد نظر قرارگيرند

بر همين اساس برنامه هاي . در فرآيند يادگيري خويش خوداتكا و تجربه محور هستند
آموزشي تدوين شده نيز بايد قابل انعطاف، متناسب با نياز ها و اهداف فراگيران، بر مبناي 

لذا به نظر مي رسد برنامه ريزي و ارائه . تجربيات فراگيران، ارزش محور و شفاف باشند
حال . موزش بزرگساالن صرف نظر از غيررسمي بودن آن بسيار پيچيده تر و دشوارتر باشدآ

آموزشگر . عاملي كه در اين بين جايگاه ويژه اي دارد، نقش آموزشگر بزرگساالن است
بزرگساالن براي ايفاي اثربخش تر نقش خويش بايد عالوه بر بهره مندي از برخي ويژگي 

قادر به تسهيل فرآيند يادگيري، ) 2004رابرتس و دير،(ي هاي فردي، حرفه اي و تخصص
آن چه بايد مد . تشويق مشاركت، ارائه بازخورد انتقادي، ايجاد انگيزه و اشتياق و غيره، باشند

نظر قرار گيرد اين است كه همه خصوصيات، باورها و اعمال آموزشگران تحت تاثير 

                                                 
2-  Knowles 
3- Andragogy   
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كه بسياري از محققان ) 1999دل و تيلور،تايس(دروني آنان خواهد بود  4گرايش هاي فلسفي
؛ 2008؛ اسكات، 2006؛ ويلسون،2004؛ زين،1995الياس و مريام،(نيز بر اين امر اذعان دارند 

اهميت اين مساله تا حدي است كه برخي، يادگيري افراد بزرگسال را در ).  2009زوليك،
آموزشگر فردي تسهيل  گرو گرايش هاي فلسفي آموزشگران مي پندارند و معتقدند اين كه

گر، برنامه ريز، مدير و يا هماهنگ كننده باشد و اين كه چگونه دانش خود را با ارزش ها و 
باورهاي دروني خويش سازگار نمايد، در مجموع گرايش فلسفي وي را شكل خواهد داد 

فلسفه آموزشي آموزشگر تعيين كننده باورهاي فرد نسبت به تدريس و ). 1999پرايس،(
 5اسكات). 1999تايسدل و تيلور،(با واقعيت است  روياروييگيري و عملكرد وي در ياد

معتقد است، آموزشگران بزرگساالن هر يك فلسفه آموزشي منحصر به فردي دارند ) 2008(
كه بر همين اساس از گرايش فلسفي خاص و سبك هاي تدريس ويژه اي نيز برخوردار 

نيز فلسفه آموزشي را مجموعه جامع و كاملي ) 2007(  6در همين راستا، كانتي. خواهند بود
وي هدف فلسفه آموزشي . از باورهاي افراد نسبت به فرآيند تدريس و يادگيري بر مي شمرد

با هر نوع  روياروييرا كمك به آموزشگران در تشخيص انتخاب مناسب ترين كنش در 
آموزشي چارچوبي براي تصميم به تعبير ديگر، فلسفه . واكنش و موقعيتي، تفسير نموده است

گيري فراهم مي آورد كه از طريق ايجاد مهارت هاي تفكر انتقادي براي آموزشگران، آنان 
را در يافتن تضادهاي موجود بين باورها و عملكرد و همچنين برطرف نمودن چنين 

زشي لذا به نظر مي رسد، آگاهي از فلسفه آمو). 2000باكينگهام،(تضادهايي ياري مي نمايد 
جهت تشخيص زمان انجام فعاليت ها و بايد ها و نبايد هاي فرآيند تدريس، به ويژه براي 

تعيين فلسفه آموزشي و گرايش هاي فلسفي ). 2007كانتي،(خود آموزشگران، ضروري باشد 
ولي به جهت اهميت آن در ارائه اثربخش تر آموزش ها، به . آموزشگران كار آساني نيست

ش بزرگساالن، برخي از محققان بر آن شدند تا ابزارهايي جهت تعيين ويژه در حيطه آموز

                                                 
4- philosophy orientation  
5- Scott   
6- Conti  
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تا بدينوسيله آموزشگران قادر باشند در مواجه با فراگيران ) 2003لهمن،(آن ارائه نمايند 
به نظر مي رسد، ). 1999تايسدل و تيلور،(بزرگسال به گونه اي اثربخش تر عمل نمايند 

در عرصه آموزش هاي كشاورزي، به ويژه در ايران، تعيين فلسفه هاي آموزشي آموزشگران 
زيرا، جمع كثيري از كشاورزان ايراني جزو فراگيران بزرگسال . اهميت خاصي داشته باشد

حيطه آموزش هاي كشاورزي محسوب مي شوند و از آن جا كه بنابر عقيده محققان، فرآيند 
موزشي آموزشگران دارد، لذا يادگيري اثربخشي آموزش هاي ارائه شده، وابسته به فلسفه آ

اين مطالعه در پي بررسي گرايش هاي هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي استان فارس 
به نظر مي رسد كه يافته هاي اين . كه به عنوان آموزشگر بزرگساالن فعاليت مي نمايند، بود

شده در بخش مطالعه مي تواند راهگشايي براي افزايش اثربخشي برنامه هاي آموزشي ارائه 
  . كشاورزي باشد

فلسفه آموزشي بزرگساالن در واقع نوعي طبقه بندي از باورها، ارزش ها و نگرش هاي 
آموزشگر نسبت به آموزش بزرگساالن، اهداف و پيامدهاي احتمالي آن به شمار مي رود 

به بيان ديگر، فلسفه آموزشي تعيين كننده باور فرد نسبت به فرآيند ). 2009زوليك،(
). 1999تايسدل و تيلور،(دريس و يادگيري و واكنش وي در مواجه با واقعيت است ت

آموزشگران بزرگساالن هر يك از فلسفه آموزشي متفاوتي برخوردارند كه بر همين اساس 
از آن جا كه يادگيري بزرگساالن وابسته به . سبك هاي تدريس متنوعي نيز خواهند داشت

يش هاي فلسفي آموزشگران است، لذا شناسايي و تعيين سبك هاي تدريس و به تبع آن گرا
در رابطه با اهميت تعيين فلسفه آموزشي . فلسفه هاي آموزشي ضروري به نظر مي رسد

بر اين عقيده است كه هنگامي كه آموزشگران به ارائه آموزش مي  7آموزشگران، زين
اين باورها مبناي فلسفه . پردازند، باورهاي خاص دروني خويش را در عمل به كار مي گيرند

فلسفه آموزشي در انتخاب محتواي آموزشي، تعيين اهداف تدريس و . آموزشي هستند
يادگيري، انتخاب و به كارگيري مواد آموزشي، تعامل با فراگيران و ارزيابي نتايج آموزشي، 

                                                 
7- Zinn  
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در   ).2003لهمن،(به بيان ديگر، باورهاي فلسفي مبناي عمل هستند . نقش هدايتگر را دارد
راستاي بررسي و تعيين فلسفه هاي آموزشي، محققان بسياري اقدام به مطالعه و پژوهش 

  8نتيجه فعاليت جمعي از محققان در طول بيش از يك دهه با مطالعات الياس و مريام. نمودند
بنيان  "اين محققان نتايج پژوهش هاي خويش را در قالب كتابي تحت عنوان. نمود يافت

اين كتاب فلسفه هاي متنوعي را در زمينه . منتشر ساختند "زش بزرگساالنهاي فلسفي آمو
آموزش بزرگساالن بررسي نموده و آموزشگران بزرگساالن را براي تفكر انتقادي در ارتباط 

در ). 2007كانتي،(با فلسفه آموزشي و نحوه ارتباط آن با عملكرد، به چالش دعوت مي كند 
گيري از رهنمودهاي محققان مذكور، اقدام به گردآوري و  ، لوريان زين با بهره1983سال 

 براي) PAEI( 9"پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگساالن"تدوين ابزار ارزشمندي تحت عنوان 
اعتبار اين ابزار تا ). 2009زوليك،(تعيين گرايش هاي فلسفي آموزشگران بزرگساالن نمود 

با بهره گيري از آن انجام و نتايج حدي است كه تا كنون مطالعات و پژوهش هاي بسياري 
؛ 1997؛ اسپرگئون و مور،1992؛ دكاكس،1985مك كنزي،(قابل تاملي حاصل شده است 

؛ بونه و 2000؛ باكينگهام،2000؛ هولمز و ابينگتون،1999؛ ويليامز،1998اسكات،
 ؛ و زندوانيان ناييني و2009؛ زوليك،2008گيوتي، ؛2002؛ بونه و همكاران،2001همكاران،
البته برخي از محققان نيز با انتقاد از اين ابزار بر اين عقيده اند كه اگرچه ). 1388همكاران،

PAEI  ابزار بسيار مفيدي در تعيين گرايش هاي فلسفي افراد است، اما به دليل زمان بر بودن
به همين دليل كانتي . تكميل، نمره دهي و تفسير اطالعات حاصل، كاربرد آن مشكل است

را بر اساس  10 "پرسشنامه فلسفه هاي مسلط آموزشگران يادگيري مادام العمر") 2006(
فلسفه هاي ايده آليسم، رئاليسم، پراگماتيسم، اگزيستانسياليزم و بازسازي اجتماعي تدوين 

علي رغم برخي . نمود كه به اعتقاد وي با سرعت بيشتري توسط آموزشگران تكميل مي شود
اين ابزار باز هم مورد توجه محققان قرار دارد  PAEIارد شده بر محدوديت ها و انتقادهاي و

                                                 
8- Elias & Merriam 
9- Philosophy of Adult Education Inventory   
10- Philosophies Held by Instructors of Lifelong-Learners    
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گويه در شش طبقه  75اين ابزار در قالب . و دست مايه مطالعات آنان محسوب مي گردد
كليدواژه ها، روش /مرتبط با آموزش بزرگساالن كه شامل هدف، فراگير، آموزشگر، مفاهيم

هنگامي كه نمره هاي حاصل با هم جمع مي . فعاليت ها است، طراحي شده است/ها، و مردم
گردد، مشخص مي شود كه هر آموزشگر چه نمره هايي در هر يك از فلسفه هاي ليبرال، 

  ). 2003لهمن،(پيشرفت گرا، انسان گرا، رفتارگرا و راديكال كسب نموده است 
ارد فلسفه ليبرال بر توسعه توان ذهني و عقالني افراد تاكيد د: گرايش فلسفي ليبرال

يادگيري در اين فلسفه مبتني بر انتقال دانش است كه ). 1388زندوانيان ناييني و همكاران،(
؛ و 2006؛ پاول،2006ويلسون،(در آن آموزشگر فردي مقتدر، متخصص و نخبه است 

به اعتقاد ليبرال ها، آموزشگر بر موضوعات اشراف كامل داشته و ارائه دهنده ). 2004زين،
و تايسدل و  2006پاول،(ل فرآيند يادگيري محسوب مي شود دانش و هدايتگر ك

تاكيد آموزشگر داراي گرايش فلسفي ليبراليزم بر دانش منطقي و فراگيران آن ). 1999تيلور،
آموزش ها در اين حوزه بيشتر به روش سخنراني ارائه مي ). 1999تايسدل و تيلور،(است 
اي تدريس موضوعات مي پندارند كه زيرا آموزشگران خود را شايسته و مجهز بر. شود

به طور معمول اين فلسفه ارتباطي با ). 2006پاول،(مسئول فرآيند يادگيري افراد مي باشند 
در نهايت اين كه آموزشگران ). 2004زين،(پيشرفت، تغيير، اثربخشي، فناوري و غيره ندارد 

  ). 2006پاول،(باشند  ليبرال معتقدند كه ارزش ها از طريق علم و تكنولوژي قابل نقد مي
در اوايل قرن بيستم جان ديويي بر رهيافت حل مساله به : گرايش فلسفي پيشرفت گرايي

مبناي اين فلسفه تمركز بر رابطه بين . عنوان مبناي فلسفه آموزشي پيشرفت گرا تاكيد نمود
زها، توجه به نيا). 2006پاول،(آموزش و جامعه، بهبود رفاه و اثربخشي درون جامعه است 

عاليق، تجارب و رغبت هاي فراگيران همواره مدنظر اين فلسفه آموزشي قرار دارد 
، به گونه اي كه در آن فراگيران مشكالت )2006؛ پاول،1388زندوانيان ناييني و همكاران،(

آموزشگران كه نقش سازمان ). 2004زين،(را تعيين و راه حل ها را شناسايي مي نمايند 
با بهره گيري از روش هاي )  2006ويلسون،(يادگيري بر عهده دارند  دهنده را در فرآيند

زندوانيان (علمي و تجربي يادگيري فراگيران را سازماندهي، هدايت و ارزشيابي مي كنند 
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آموزشگران پيشرفت گرا بر آموزش هاي شغلي، يادگيري از ). 1388ناييني و همكاران،
ه جاي انتقال دانش به فراگيران كمك مي كنند طريق تجربه و تحقيق علمي تاكيد دارند و ب

لذا از آن جا كه فراگيران مسئول . كه فعاليت هاي يادگيري شان را خود برنامه ريزي نمايند
. يادگيري خويش هستند، آموزشگر تنها از طريق يادگيري مشاركتي آنان را هدايت مي كند

ت فراگيران بزرگسال است و هدف محور برنامه هاي آموزشي در اين فلسفه، نيازها و موقعي
آموزش ها، استفاده از فرآيندهاي تعاملي براي بازسازي تجربيات فراگيربا محيط پيرامون 

  ). 2006پاول،(آنان مي باشد 
فلسفه انسان گرايي در آموزش بزرگساالن ارتباط نزديكي با : گرايش فلسفي انسان گرايي
فراگير به عنوان فردي داراي استعدادهاي نامحدود  اين فلسفه به. فلسفه اگزيستانسياليزم دارد

لذا، اين فلسفه آموزشي رهيافتي فراگير محور ). 1388زندوانيان ناييني و همكاران،(مي نگرد 
ارزش ها در اين ). 2006پاول،(است كه بر توسعه فراگيران در محيط يادگيري تاكيد دارد 

د، خودشكوفايي و رشد فردي از مفاهيم و مفهوم خو) 2004زين،(فلسفه جايگاه خاصي دارد 
بنابراين به نظر مي رسد كه فلسفه انسان ). 2006پاول،(بنيادي اين فلسفه به شمار مي رود 

در ). 2009هيوت،(گرايي به مطالعه انسان، نيازها، عاليق، و خودشكوفايي وي مي پردازد 
و مسئوليت فعاليت هاي  فلسفه آموزشي انسان گرايي فراگير توانمند و خودهدايت شده است

اما آموزشگر بيشتر نقش تسهيلگر را در فرآيند يادگيري ايفا . يادگيري را خود بر عهده دارد
با توجه به ويژگي هاي فلسفه انسان گرايي، نولزآن را براي  .) 2006ويلسون،(مي كند 

ن فلسفه به اعتقاد وي اي. آموزش بزرگساالن مناسب تر از ساير فلسفه ها معرفي مي كند
آموزشي مي تواند مبناي بسياري از فعاليت هاي آموزشي بزرگساالن، نظير كارگاه آموزشي، 

  ). 2004زين،(يادگيري خود هدايت شده و غيره باشد 
فلسفه آموزشي رفتارگرايي همواره به طور مستقيم يا غيرمستقيم : گرايش فلسفي رفتارگرايي

تار انسان نام مي برد و از آن جا كه اين فلسفه از آموزش به عنوان متغير تعيين كننده رف
بيشتر به زمان حال توجه دارد از جمله فلسفه هاي آموزشي پيشرفت گرا محسوب مي شود 

و در ) 2006پاول،(گرايش فلسفي رفتارگرايي مبناي روانشناسي دارد ). 1386شعاري نژاد،(
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قابل مشاهده قرار دارد و تاكيد آن تمركز اين فلسفه بر رفتار  .پي ايجاد تغيير در رفتار است
در ). 1388زندوانيان ناييني و همكاران،(بر چگونگي شكل گيري رفتار در اثر محيط است 

آموزش بزرگساالن، رفتارگرايان بر توسعه مهارت ها و تغيير رفتار با بهره گيري از آموزش 
خاصي به محيط مبذول اين فلسفه همان طور كه توجه . هاي برنامه ريزي شده، تمركز دارند

لذا رفتارگرايان بر . مي دارد، نيازها و عاليق فراگيران را نيز ناشي از محيط پيرامون مي داند
اين عقيده اند كه از طريق دستكاري محيط مي توان نيازها و عاليق افراد را نيز تغيير داد 

ر يادگيري عمل مي آموزشگر رفتارگرا مانند مدير يا كنترل كننده و هدايتگ). 2006پاول،(
كه يادگيري را از طريق ابزارها و آزمون هاي استاندارد و اهداف )  2006ويلسون،(كند 

اهداف رفتاري راهنمايي براي آموزشگران ). 1995الياس و مريام،(رفتاري هدايت نمايد 
آموزشگر . رفتارگرا محسوب مي شود و تعيين مي كند كه چه چيزي بايد فراگرفته شود

و به طور كلي فلسفه ) 2006پاول،(ا بيشتر بر كسب مهارت هاي شغلي تاكيد دارد رفتارگر
  ).2004زين،(رفتارگرايي در مهارت آموزي و آموزش هاي شغلي كاربرد وسيعي دارد 

فلسفه راديكال با بازسازي اجتماعي و يا تغيير اجتماعي نيز قرابت : گرايش فلسفي راديكال 
همسو  11اين فلسفه با نظريات پائولو فرير). 1388ني و همكاران،زندوانيان نايي(معنايي دارد 

است و بر همين اساس درك اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراگير را با آموزش او 
اين فلسفه به آموزش به عنوان وسيله اي براي ايجاد تغييرات در جامعه مي . مرتبط مي داند

اين مقصود . افراد از محيط پيرامون است نگرد كه هدف آن آگاه سازي و افزايش درك
اساسي فلسفه راديكال از طريق ارائه فعاليت هاي فرهنگي براي آزادي برآورده مي شود كه 

در ). 2006پاول،(يكي از اصول اساسي آن احترام به افراد و كارگروهي به شمار مي رود 
انيان ناييني و زندو(اين فلسفه فراگيران مستقل بوده و با آموزشگران برابرند 

در اين فلسفه آموزشگران بي طرف نيستند، بلكه فراگيران را به بازسازي ). 1388همكاران،
از اين حيث آموزشگر نقش هاي مثبتي در محيط ). 1386شعاري نژاد،(ترغيب مي نمايند 

                                                 
11- Freire   
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بايد توجه داشت ).  2006ويلسون،(يادگيري دارد و به عنوان هماهنگ كننده عمل مي كند 
ام برنامه ريزي هاي آموزشي در اين فلسفه از طريق تعامل بين فراگير و آموزشگر كه تم

  ). 2006پاول،(حاصل مي شود  
اكنون، در مورد پژوهش هاي انجام شده از طريق پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگساالن مي 

بهره در ارتباط با تعيين گرايش هاي فلسفي آموزشگران با . توان به موارد زير اشاره نمود
مطالعات متعددي انجام شده است كه در بيشتر موارد نتايج مشابهي حاصل  PAEIگيري از 

گرايش هاي فلسفي مروجان كشاورزي در ) 1999(به عنوان نمونه، ويليامز . گشته است
فلوريدا را مورد بررسي قرار داد و دريافت كه فلسفه غالب در بين آن ها پيشرفت گرايي 

نيز كه مطالعه خويش را در يونان به انجام رساند، دريافت كه گرايش ) 2008(گيوتي . است
. فلسفي غالب به ترتيب پيشرفت گرايي، رفتارگرايي، راديكال، ليبرال و انسان گرايي است

نيز فلسفه آموزشي آموزشگران كشاورزي را مورد بررسي قرار داده ) 2001(بونه و همكاران 
آنان ترتيب . داراي گرايش فلسفي پيشرفت گرايي هستندو نشان دادند كه اكثر آموزشگران 

. گرايش ها را پيشرفت گرايي، رفتارگرايي، انسان گرايي، راديكال و ليبرال ذكر نمودند
درصد از آموزشگران آموزش مداوم  88هم در مطالعه خويش دريافت كه ) 1985(كارسون 

ضمن اين كه، . يي بودنددر حيطه آموزش بزرگساالن داراي گرايش فلسفي پيشرفت گرا
) 1985(و مك كنزي  2002، بونه و همكاران،)2003(، لهمن )1992(دكاكس و همكاران 

، اسپورگئون )1994(، پرايس )2006(در همين راستا، ويلسون . به نتايج مشابهي دست يافتند
به صورت مشابه در مطالعات خويش نشان دادند كه ) 1999(و مارتين ) 1996(و مور 
گران بيشترين وابستگي را به گرايش هاي فلسفي پيشرفت گرايي و رفتار گرايي آموزش
نيز در بررسي گرايش هاي فلسفي آموزشگران نهضت ) 1388(زندوانيان و همكاران . دارند

آنان در ادامه اشاره دارند كه كم ترين . سوادآموزي استان يزد به نتيجه مشابهي دست يافتند
از سوي ديگر برخي محققان براي تحليل داده هاي . براليزم استوابستگي آموزشگران به لي

از تحليل همبستگي و تحليل واريانس بهره گرفتند كه از جمله آن ها مي  PAEIحاصل از  
يا سطح ( وي نشان داد كه بين مدرك تحصيلي . اشاره نمود) 2000(توان به باكينگهام 
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همچنين سابقه كاري نيز با . وجود نداردو گرايش هاي فلسفي تفاوت معني داري ) تحصيالت
نيز ) 2006(به اعتقاد ويلسون . هيچ يك از گرايش هاي فلسفي رابطه معني داري ندارد

در سوي مقابل، مك كنزي . ارتباطي بين گرايش هاي فلسفي و متغيرهاي فردي وجود ندارد
، وابستگي به اين نتيجه دست يافت كه هر چه تجربه تدريس افزايش مي يابد) 1985(

آموزشگران به فلسفه پيشرفت گرايي و هر چه تجربه تدريس كم تر باشد وابستگي آنان به 
بنابراين، گرايش هاي فلسفي با تجربه و سابقه كاري رابطه . فلسفه ليبرال بيشتر خواهد بود

هم در مطالعه اي مشابه به اين نتيجه رسيد كه بين تجربه ) 2009(زوليك . معني داري دارد
اسپورگئون و مور . اري و گرايش فلسفي ليبرال رابطه معني داري به چشم مي خوردك
دريافتند، افرادي كه داراي مدرك دكتري هستند وابستگي بيشتري به راديكاليزم ) 1996(

بر خالف اين يافته، بونه . دارند نسبت به كساني كه داراي مدرك تحصيلي پايين تري هستند
م وجود رابطه معني دار بين مدرك تحصيلي و گرايش هاي فلسفي از عد) 2001(و همكاران 
در مطالعه خويش اذعان نمودند كه گرايش فلسفي ) 1992(دكاكس و همكاران . خبر دادند

كه در اين ارتباط هم بونه و )  0.29 *(انسان گرايي رابطه معني داري با متغير سن دارد 
نيز در ) 1388(زندوانيان و همكاران . فتندبه يافته هاي متضادي دست يا) 2001(همكاران 

مطالعه خويش بر عدم وجود تفاوت معني دار بين مدرك تحصيلي و گرايش هاي فلسفي 
اكنون با توجه به يافته هاي مطالعات پيشين و هدف كلي مطالعه . آموزشگران، تاكيد دارند

ن فارس است، حاضر كه بررسي گرايش هاي هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي استا
  : برخي اهداف اختصاصي مد نظر اين پژوهش قرار گرفت

 بررسي ويژگي هاي فردي كارشناسان جهاد كشاورزي - 

 توزيع گرايش هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي چگونگيبررسي  - 

بررسي رابطه بين گرايش هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي با ويژگي هاي  - 
 فردي مانند سن و سابقه كاري
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بررسي معني داري تفاوت بين گرايش هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي با  - 
  ويژگي هاي فردي مانند رشته تحصيلي و مدرك تحصيلي

  روش شناسي تحقيق
مطالعه حاضر كه با هدف بررسي گرايش هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي استان 

ع تحقيقات كمي، از نظر هدف ، انجام شده است، از نظر ماهيت از نو1389فارس در سال 
جامعه . پيمايشي است -يك تحقيق كاربردي و از نظر نحوه گردآوري از نوع توصيفي

آماري مطالعه شامل كارشناسان جهاد كشاورزي و مراكز خدمات كشاورزي شهرستانهاي 
كه حجم نمونه آماري با بهره ) N=603(بود  1389نيمه ي شمالي استان فارس در سال 

تعيين شد و اعضاي نمونه به روش طبقه اي با تسهيم ) n=111(گيري از فرمول كوكران 
پرسشنامه توزيع شد كه با حذف  120براي افزايش اعتبار مطالعه تعداد . نسبت انتخاب شدند

و تحليل  پرسشنامه عودت گرديد و مورد تجزيه 105پرسشنامه هاي ناقص در نهايت تعداد 
براي بررسي و تعيين گرايش هاي فلسفي كارشناسان جهاد كشاورزي كه به . قرار گرفت

عنوان آموزشگر بزرگساالن در حيطه كشاورزي مشغول فعاليت بودند از پرسشنامه فلسفه 
اين ابزار . تدوين نمود، استفاده شد 1983كه زين در سال ) PAEI(آموزش بزرگساالن 

زندوانيان ناييني و (اجرايي، خودنمره دهي و خودتفسيري است داراي سه قابليت خود
سوال مي باشد كه هر سوال خود  15ابزار مذكور داراي ). 2003؛ و لهمن،1388همكاران،

 75در مجموع پرسشنامه شامل . گويه و هر گويه متعلق به يك مكتب فلسفي است 5شامل 
پس از ).  مخالفم تا كامال موافقمكامال(مي باشد  7تا  1گويه است كه طيف پاسخ ها از 

تكميل پرسشنامه ها توسط اعضاي نمونه، نمره هاي سوال ها با هم جمع شده و مشخص مي 
گردد كه هر آموزشگر چه نمره هايي را در هر يك از گرايش هاي فلسفي ليبرال، پيشرفت 

تا  15ا بين مجموع نمره ه. گرايي، انسان گرايي، رفتارگرايي و راديكال كسب نموده است
نشانگر اين است كه آموزشگر كامالً موافق بايك  105تا  95است كه نمره هاي  105

نيز نشان مي دهد كه آموزشگر كامالً مخالف با  25تا  15گرايش فسلفي است و  نمرات 
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همچنين در اين ابزار باالترين نمره مربوط به كسي است كه . يك گرايش فلسفي مي باشد
كمترين نمره نيز مربوط به فسلفه اي است كه .از فلسفه خويش داشته باشدتعريف دقيق تري 

اين پرسشنامه جهت استفاده به . حداقل شباهت را با گرايش فلسفي آموزشگر داشته باشد
فارسي برگردانده شد و اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم تحقيقات 

در ارتباط با پايايي ابزار . ي، روايي آن را تاييد نمودندتهران با تطبيق دادن ترجمه با متن اصل
پايايي ابزار استفاده ) 1990(استاندارد مورد استفاده در پژوهش شايان توجه است كه زين 

مورد سنجش قرار داد كه ميزان  "تعيين گرايش فلسفي"شده را در مطالعه اي تحت عنوان 
ضمن اين كه زندوانيان ). 2002مكاران،بونه و ه(گزارش شد  0.75آلفا كرونباخ حاصل 

عالوه بر اين . گزارش نموده اند 0.92نيز آلفاي كل آزمون را ) 1388(ناييني و همكاران 
بخش دوم پرسشنامه نيز جهت سنجش ويژگي هاي فردي از قبيل جنسيت، سن، سطح 

ساالن تحصيالت، رشته تحصيلي، سابقه ي كار در جهاد كشاورزي، سابقه ي تدريس به بزرگ
و بهره  17نسخه  SPSSدر نهايت داده هاي جمع آوري شده بوسيله نرم افزار . تدوين شد

گيري از جداول توزيع فراواني، ميانگين، همبستگي و مقايسه ميانگين مورد تجزيه و تحليل 
  . قرار گرفت

  نتايج
ـ      ع با توجه به اهداف پژوهش، داده هاي جمع آوري شده بـا بهـره گيـري از جـداول توزي

در ابتدا . فراواني، همبستگي و تحليل واريانس تجزيه و تحليل شدند كه نتايج به اين شرح بود
درصد از  37.1ويژگي هاي فردي پاسخگويان مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه 

سال بودند، كمترين فراواني نيز مربوط  41-50كارشناسان با بيشترين فراواني در گروه سني 
 40ضمن اين كه بر اساس يافته ها، ميانگين سني پاسخگويان  .و باالتر بود 51شناسان به كار

  . است 53/7سال و انحراف معيار 
درصد  81درصد از كارشناسان زن و  19از سوي ديگر، بر اساس اطالعات گردآوري شده،  

رزي و بنابراين اكثر پاسخگويان اين پژوهش را كارشناسـان مـرد جهـاد كشـاو    . مرد بودند
بررسي وضعيت تحصيلي پاسخگويان نشان داد كه . خدمات استان فارس تشكيل دادند مراكز
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باشند كه بيشترين فراواني را بـه   از رشته زراعت مي دانش آموختهدرصد از كارشناسان  18.6
از رشته خاكشناسي و  دانش آموختهدرصد از پاسخگويان  4.8خود اختصاص دادند، همچنين 

از نظر  .باشند كه كمترين فراواني را به خود اختصاص داده اند يدات گياهي ميتكنولوژي تول
سال بودنـد كـه    20تا  11سابقه كاري اكثر كارشناسان جهاد كشاورزي داراي سابقه كاري 

درصـد از   25.7درصد از كل پاسخگويان را بـه خـود اختصـاص داده انـد، همچنـين       43.8
سال بودند كه كمترين فراواني را به خود اختصاص  30تا  21پاسخگويان داراي سابقه كاري 

درنهايـت  . بـرآورد گرديـد   89/14ضمن اينكه ميانگين سابقه كاري پاسـخگويان  . داده اند
درصد از پاسخگويان داراي مدرك  97.1بررسي وضعيت تحصيالت كارشناسان نشان داد كه 

  . باشند شناسي ارشد ميراي مدرك كارنيز دا آناندرصد از  2.9باشند و  كارشناسي مي
با توجه به دومين هدف مطالعه كه بررسي نحوه توزيع گرايش هاي فلسفي پاسخگويان بـود  

از پاسخگويان نزديك بـه گـرايش   ) نفر 52(درصد  5/49نتايج نشان داد كه گرايش فلسفي 
فلسفي پيشرفت گرايي است كه بيشترين فراواني را به خود اختصـاص داده انـد و گـرايش    

از پاسخگويان نيز به ليبرال نزديك است كه كمترين فراوانـي را  ) نفر 2(درصد  9/1في فلس
 5/29درصد از پاسخگويان از گـرايش فلسـفي رفتـارگرايي،     5/11در اين بين . داشته است

همان گونه كه يافته ها نشان مـي  . درصد راديكال، برخوردار بودند 6/7درصد انسانگرايي، و 
يشرفت گرايي و انسان گرايي قرابت و نزديكي بيشتري با آموزشگران دهد، گرايش فلسفي پ

كشاورزي استان فارس داشته و آن ها چنين فلسفه هايي را به عنوان فلسـفه هـاي آموزشـي    
گرايش هاي فلسفي مربوط به كارشناسان هر شهرستان به تفكيـك  . خويش ترجيح مي دهند

  .آورده شده است 1در جدول 
مطالعه رابطـه بـين گـرايش هـاي فلسـفي و ويژگـي هـاي فـردي          بر اساس سومين هدف

پاسخگويان مورد بررسي قرار گرفت و يافته ها حاكي از آن بود كه رابطه معني دار با شدت 
از سوي . بين سن و گرايش هاي فلسفي راديكال و ليبرال وجود دارد) 1988كوهن، (ضعيفي 

ت ضعيفي با گرايش هاي فلسفي پيشـرفت  ديگر، متغير سابقه كاري نيز رابطه معكوس با شد
لذا به نظر مي رسد با باال رفتن سابقه كاري و سن افراد، گرايش هاي . گرا و انسان گرا دارد
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 البته همان. فلسفي آنان از پيشرفت گرا و انسان گرا به سمت ليبرال و راديكال سوق مي يابد
حال اين امر دور از ذهن نيسـت  طور كه اشاره شد اين روابط درحد ضعيفي است ولي به هر 

  ).2جدول (و مي تواند داليل قابل بحثي داشته باشد 
  توزيع گرايش هاي فلسفي مربوط به كارشناسان به تفكيك شهرستان:  1جدول 

  
نام 

  شهرستان

   گرايش هاي فلسفي
پيشرفت   جمع

  گرا
  راديكال  انسان گرا  رفتارگرا  ليبرال

f % f % f % f  %  f  %  f  %  
  3.8  4  - -  3.2  1 8.33 1 - - 3.8 2  هآباد

  4.8  5 12.5 1  9.7  3 8.33 1 - - - - ارسنجان
 14.3  15 12.5 1  9.7  3  25  3  50  1 13.5  7  اقليد

  1.9  2  - -  3.2  1  -  -  -  -  1.9  1  بوانات
  9.5  10  25 2  13  4 8.33  1  -  -  5.8  3  سپيدان
 37.1  39  25 2 41.9 13  25  3  -  - 40.4 21  شيراز

 28.6  30  25 2 19.3  6  25  3  50  1 34.6 18  مرودشت
  100 105  100 8  100 31  100 12 100  2  100 52  جمع

  
  بررسي رابطه بين ديدگاه هاي فلسفي و ويژگي هاي فردي پاسخگويان : 2جدول 

 راديكال  انسان گرا  رفتارگرا  ليبرال  پيشرفت گرا  
  0.19*  0.01  0.09  0.22*  0.06  سن

ــابقه  ســ
  كاري

*0.2-  0.11  0.14  **0.27-  0.06  

                      * p < .05        ** p < .01 
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در نهايت به منظور دستيابي به آخرين هدف مطالعه كـه بررسـي معنـي داري تفـاوت بـين      
گرايش هاي فلسفي پاسخگويان و ويژگي هاي فردي بود، از تحليل واريـانس يـك طرفـه    

هاي فلسفي كارشناسـان رشـته هـاي مختلـف      استفاده شد و نتايج نشان داد كه بين گرايش
، بـه عبـارت ديگـر رشـته تحصـيلي      )F ,062/0= sig=16/2(اختالف معنادار وجود ندارد 

كارشناسان كشاورزي در شكل گيري فلسفه آموزشي آنان نقش تعيـين كننـده اي نداشـته    
ان از از سوي ديگر، براي بررسي معني داري تفاوت بين گرايش هاي فلسفي پاسخگوي. است

استفاده شـد و نتـايج نشـان دهنـده وجـود       tنظر مدرك تحصيلي از آزمون مقايسه ميانگين 
به عبارت ديگر، كارشناساني كه . اختالف معني دار در ارتباط با گرايش فلسفي راديكال بود

مدرك كارشناسي ارشد داشتند وابستگي بيشتري به گرايش فلسفي راديكـال از خـود بـروز    
به نظر مي رسد كه با افـزايش سـطح   . به كارشناسان داراي مدرك كارشناسيداده اند نسبت 

  .  تحصيالت ممكن است گرايش هاي فلسفي افراد دچار دگرگوني شود
  آزمون براي مقايسه ميانگين بين گرايش هاي فلسفي و مدرك تحصيلي -3جدول 

t گرايش فلسفي مدرك تحصيلي ميانگين 
 ليبرال كارشناسي 68.56 

 كارشناسي ارشد 68.74 0.01 

 كل 68.64 

 پيشرفت گرايي كارشناسي 84.31 

 كارشناسي ارشد 85.26 0.14

 كل 84.87 

 رفتارگرايي كارشناسي 79.71 

 كارشناسي ارشد 81.19 0.62

 كل 80.72 
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 انسان گرايي كارشناسي 80.20 

 كارشناسي ارشد 80.82 0.05

 كل 80.73 

 اديكالر كارشناسي 67.53 
 كارشناسي ارشد 73.48 1.98*

 كل 69.65 

                      * p < .05        ** p < .01 
  
  نتيجه گيري بحث و  

هدف كلي اين پژوهش، بررسي و تحليل گرايش هاي فلسفي كارشناسان جهـاد كشـاورزي   
 40سني پاسـخگويان  در همين راستا، نتايج بررسي ها نشان داد كه ميانگين . استان فارس بود

از . سال است كه اكثريت آنها را كارشناسان مرد داراي مدرك كارشناسي تشكيل مي دادند
درصد از پاسخگويان وابسـتگي بيشـتري بـه فلسـفه      5/49منظر گرايش هاي فلسفي حدود 

درصد راديكـال و   6/7درصد رفتارگرايي،  4/11درصد انسان گرايي،  5/29پيشرفت گرايي، 
به عبارت ديگر، گرايش هاي فلسفي پيشرفت گرايي، انسان گرايي و . برال داشتنددرصد لي 2

رفتارگرايي طرفداران بيشتري در بين كارشناسان جهاد كشاورزي استان فارس كه آموزشگر 
بزرگساالن محسوب  مي شوند، داشته است و اين آموزشگران در اكثر برنامه هاي آموزشـي  

ايـن يافتـه بـا نتـايج     . فلسفه هاي آموزشي بهره مي گيرنـد  خويش به احتمال زياد از چنين
، )1996(، اسـپورگئون و مـور   )1994(، پـرايس  )2006(، ويلسون )2009(مطالعات زوليك 

از آن جا كه در عصر حاضـر  . مطابقت دارد) 1388(و زندوانيان و همكاران ) 1999(مارتين 
يه بيشتري در بـين آموزشـگران،   چنين فلسفه هايي در حيطه آموزشي قابليت پذيرش و توج

فراگيران و دست اندركاران امر دارد و بديهي تر آن كه در حيطه آموزش هاي كشاورزي به 
دليل توجه به فراگير و نيازهاي او، بهره گيري از سبك هاي نوين و حل مسأله، و همچنـين  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

١٨ 
 

حـال  . د بـود هدايت گري و تسهيل گري در امر آموزش، اين فلسفه ها قابل قبول تر خواهن
آن كه فلسفه هاي ديگر كه البته طرفدران محدودتري را نيز به خود اختصاص داده است، به 
نظر مي رسد در امر آموزش بزرگساالن كشاورزي كاربرد زيادي نداشته باشد، زيـرا همـان   
طور كه مشهود است فراگيران بزرگسال افرادي مسـتقل، باتجربـه، آزادانـديش و حسـاس     

بـي شـك، اگـر    . ي برنامه هاي ارائه شده براي آنان شرايط خاصي را مي طلبدهستند و تمام
آموزش هاي بزرگساالن برمبناي گرايش هاي فلسفي كه براي فراگير و اسـتقالل، تجربـه و   
. تفكر او ارزش و احترام قائل است، ارائه شوند، توفيـق بيشـتري را كسـب خواهنـد نمـود     

شرح و بسط و توجيه گـرايش هـاي فلسـفي در بـين      بنابراين پيشنهاد مي شود كه از طريق
آموزشگران كشاورزي و بررسي نقاط ضعف و قوت هر يك، آنان را به سمت وابسـتگي و  

  . يا حداقل نزديك تر شدن به فلسفه هاي آموزشي مناسب سوق داد
از سوي ديگر، بررسي روابط بين گرايش هاي فلسفي كارشناسان با ويژگي هاي فردي آنان 

بـر ايـن   . از وجود رابطه ضعيفي بين سن و گرايش هاي فلسفي راديكال و ليبرال بودحاكي 
اساس به نظر مي رسد كه هرچه سن كارشناسان كشـاورزي بـاالتر مـي رود سـبك هـاي      
آموزشي آن ها به سمت فلسفه هاي آموزشي پـيش مـي رود كـه در آن آموزشـگر نقـش      

) 1992(ين راستا، دكاكس و همكـاران  در هم. هماهنگ كننده و متخصص را بر عهده دارد
بر وجود رابطه معني دار بين سن و گرايش فلسفي انسان گرايي تاكيد دارند كه با يافته هاي 

نيز از عدم وجود رابطه معني دار بين سن و ) 2001(بونه همكاران . اين مطالعه مطابقت ندارد
عه حاضر، با وجود اين كه اين بر اساس يافته هاي مطال. گرايش هاي فلسفي گزارش داده اند

رابطه در حد ضعيفي است، ولي با اين حال پيشنهاد مي شود كه در امور آموزشي بزرگساالن 
از آموزشگراني جوان تر كه از صبر و حوصله بيشتري نيز در برخورد با فراگيران بزرگسال 

قه كـاري و  همچنين نتايج حكايت از وجود رابطـه معكـوس بـين سـاب    . دارند، استفاده شود
گرايش هاي فلسفي پيشرفت گرا و انسان گرا دارد كه باز هم به نوعي تأييد كننـده همـان   

) 2009(در همين راسـتا، زوليـك   . مطلبي است كه پيش تر در رابطه با سن نيز اشاره گرديد
نيز بر وجود رابطه معني دار بين تجربه كاري و گرايش فلسفي ليبرال دارد كه تا حدودي بـا  
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از عدم وجود رابطـه معنـي دار بـين    ) 2000(باكينگهام . ه هاي اين مطالعه مطابقت دارديافت
بـر وجـود   ) 1985(سابقه كاري و گرايش هاي فلسفي گزارش نموده است، اما، مك كنزي 

رابطه تاكيد دارد به گونه اي كه وي معتقد است هر چه تجربه تـدريس افـراد بيشـتر باشـد     
پيشرفت گرايي بيشتر خواهد بود و در صـورت كـم بـودن     وابستگي وي به گرايش فلسفي

تجربه تدريس وابستگي به گرايش ليبرال بيشتر خواهد بود، كه با يافتـه هـاي ايـن مطالعـه     
در نهايت بر اساس يافته ها مشخص شد كه رشته تحصيلي كارشناسان . مطابقت چنداني ندارد

اي نداشـته اسـت، ولـي وجـود      در شكل گيري گرايش هاي فلسفي آنان نقش تعيين كننده
بـدين  . اختالف معني دار بين مدرك تحصيلي و گرايش فلسفي راديكال به چشم مي خـورد 

معني كه، كارشناسان داراي مدرك كارشناسي ارشد وابستگي بيشتري بـه گـرايش فلسـفي    
در اين راسـتا،  . راديكال از خود بروز داده اند نسبت به كارشناسان داراي مدرك كارشناسي

نيز دريافتند آموزشگراني كه مـدرك تحصـيلي دكتـري دارنـد     ) 1996(اسپورگئون و مور 
در سوي مقابل، بونه و همكاران . وابستگي بيشتري به گرايش فلسفي راديكال خواهند داشت

بر عدم وجود اختالف معني دار بين مدرك ) 1388(و زندوانيان ) 2000(، باكينگهام )2001(
به نظر . سفي اذعان دارند كه با يافته هاي اين مطالعه مطابقت نداردتحصيلي و گرايش هاي فل

لذا به . مي رسد، افزايش سطح تحصيالت در دگرگوني و تغيير ديدگاه هاي فلسفي مؤثر است
  .نظر مي رسد كه با آموزش مي توان ديدگاه هاي فلسفي افراد را دچار تحول نمود

مت براي آموزشگران بزرگساالن و آماده برگزاري دوره هاي ضمن خدمت و حتي بدو خد 
و مجهز نمودن آنان با انواع تكنيك ها و تاكتيك هاي آموزشي بزرگساالن بسيار ضروري 

زيرا، اغلب كارشناسان جهاد كشاورزي و مراكز خدمات كه در زمينه . به نظر مي رسد
فلسفه آموزش كشاورزان بزرگسال نيز فعاليت مي نمايند، معموال تعريف واضحي از 

اين امر در مراحل جمع آوري داده ها و با . آموزشي و گرايش هاي فلسفي خويش ندارند
توجه به سواالتي كه آنان در رابطه با سوال ها و گويه هاي موجود در پرسشنامه داشتند، 

البته به اين نكته مي توان به عنوان يكي از محدوديت هاي مطالعه نيز نگريست، . مشهود بود
به نظر مي رسد با عنايت بيشتر مسئولين امر و از طريق برگزاري دوره هاي  كه البته
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همان گونه كه در بخش . توجيهي، بسياري از مسايل و محدوديت هاي موجود برطرف گردد
هاي ابتدايي مطالعه نيز از قول محققان مختلف ذكر گرديد، تعيين و آشنايي گرايش هاي 

سيار حياتي در اثربخشي چنين برنامه هايي است، لذا به فلسفي آموزشگران بزرگساالن امري ب
نظر مي رسد توجه بيشتر به اين امر خطير منجر به كاراتر شدن سيستم آموزشي بزرگساالن، 

اما يكي ديگر از محدوديت هاي مطالعه، در نظر . به ويژه در حيطه كشاورزي، خواهد شد
يند بررسي گرايش هاي فلسفي بود كه نداشتن متغيرهايي غير از ويژگي هاي فردي، در فرآ

پيشنهاد مي گردد در مطالعات آتي رابطه بين گرايش هاي فلسفي با سبك هاي تدريس و 
  .       يادگيري، محيط يادگيري، و حتي رهيافت هاي آموزشي مورد استفاده، بررسي شود
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