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  چکيده

  
ي يادگيري ها سبكتوان بازتاب تنوع   مي راها تفاوتافراد در يادگيري متفاوت عمل مي كنند كه اين 

شناخت  .باشند ميموثر افزايش بازدهي آموزش در يادگيري بهينه و ي يادگيري ها سبك. انسانها دانست
تحقيق .  حايز اهميت استي تدريس و يادگيريها فعاليت به دهي جهت فراگيران در ي يادگيريها سبك

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان در  يان كشاورزيي يادگيري دانشجوها سبكبررسي حاضر با هدف 
اين پژوهش از نوع تحقيقات غير آزمايشي بوده و از روش . انجام گرفته است ٨٥‐ ٨٦سال تحصيلي 

ي يادگيري دانشجويان ها سبكابزار مورد استفاده جهت تعيين . تحقيق پيمايشي برخوردار گرديده است
هاي  مقايسه نتايج با تست آن از طريق  رواييبوده وو سولمان   فلدرشناسي يادگيري  سبك پرسشنامه

هاي مربوط به راهبردهاي   انگارهميزان پايايي. ه است مطلوب تشخيص داده شدVARKهمتراز نظير 
ي مختلف ها بخش براي ٨٤/٠ تا ٧/٠  بينضريب آلفاي كرونباختدريس ـ يادگيري با استفاده از 

نتايج تحقيق بيانگر اين .  تحليل شده است SPSSافزار ا با استفاده از نرم ه  داده.محاسبه گرديد پرسشنامه
از سبك يادگيري تفكرگرا برخوردارند )  درصد٥٢(، بيش از نيمي از دانشجويان بعد پردازشاست كه از 

 درصد پاسخگويان ٨٦، بعد دريافت مطالباز . برند  درصد آنها از سبك يادگيري فعال بهره مي٤٧و 
 درصد ٧٩، بعد درونداداز .  برخوردارند شهودي درصد از سبك يادگيري١٤بوده و حدود  گرا حس

. مند هستند  بهره)كالمي( شفاهي درصد آنها از سبك يادگيري٢٠  ويصربدانشجويان از سبك يادگيري 
ان  درصد پاسخگوي٤٢حدود . ها شاهد بود توان در توزيع فراواني ، نوعي توازن را ميبعد درك و فهماز 

بين  . برخوردارندگرا  كل درصد آنها از سبك يادگيري٥٨و در مقابل، گرا  مرحلهاز سبك يادگيري 
استفاده از كتب درسي به عنوان منبع آموزشي و نمرات دانشجويان در سبك يادگيري تفكرگرا در سطح 

ه رابطه بين حل هاي تحقيق حاكي از اين است ك يافته. دار وجود دارد پنج درصد، رابطه مثبت و معني
رابطه بين رضايت از . دار است تمرين و سبك يادگيري شهودي در سطح پنج درصد مثبت و معني

رضايت از . دار شده است ي تدريس با سبك يادگيري فعال در سطح يك درصد مثبت و معنيها روش
گرا مثبت و  و كلگرا  ي يادگيري مرحلهها سبكي ارزشيابي و كاربردي بودن مطالب به ترتيب با ها روش
گرا در  اي با سبك يادگيري مرحله همچنين، رضايت از دسترسي به منابع كتابخانه. دار شده است معني

 حاكي از آن است كه تفاوت ي اين تحقيقها افتهي. دار شده است سطح يك درصد مثبت و معني
 هاي  ين دانشجويان رشته و همچنين بمختلفطع اداري بين دانشجويان دختر و پسر، دانشجويان مق معني

گراـ شهودي، بصري ـ شفاهي و  ي يادگيري فعال ـ فكور، حسها سبك از نظر يمختلف کشاورز
  . وجود نداردگرا گرا ـ كل مرحله
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  مقدمه
 شود  مياي است كه هر روز از آن استفاده ه يادگيري واژ

 انداز از چشم. كند ار دشوار مييو همين، تعريف آنرا بس
 يادگيري تعريف يادگيري بر مبناي ـفرايند تدريس 
شود كه  اطالق ميي يادگيري به تغيير. محصول كار است

چنين تعريفي از . بتوان آنرا سنجيد و مشاهده كرد
در  .دهد  نقش عامل تغيير ميآموزشگرانيادگيري به 

اي دارد براي  ي فردي اهميت ويژهها تفاوت ييادگير
برنامه هاي متفاوت بايد  ي، استعداد و تجربهيافرادي با توانا

يادگيري به . (Cano, 1999)  مختلفي در نظر گرفتيها
عنوان يك فرآيند تعاملي و نيز محصول فعاليت مشترك 

 و فراگير در يك محيط ويژه يادگيري در نظر آموزشگر
يي كه عناصـر محـوري ها فعاليتچنين . شـود گرفته مي

ي گسترده اي را در ها تفاوتفرآيند يادگيري هستند، 
مسائل  .دهند زمينه انگاره، سبك و كيفيت نشان مي

  به مشكالت موضوع آموزشي مرتبط نيستند،يادگيري غالباً
   بلكه بر عكس آنها به گونه و سطح فرآيند شـناختي 

  ات مرتبط هستندمورد نياز براي يادگيري موضوع
(Keefe, 1988).  

هر دانشجو به عنوان فراگير، سبك يادگيري مختص به 
هاي  هر سبك يادگيري نيز نيازمند شيوه. خويش را دارد

تدريس و راهبردهاي آموزشي متفاوت، تجارب آموزشي، 
هاي سازماندهي محتواي درسي، كم و كيف استفاده  شيوه

د كه آگاهي باش از وسايل كمك آموزشي و غيره مي
ريزان و دست اندركاران آموزشي از جمله مربيان و  برنامه

سازي شرايط  تواند به فراهم مدرسان مراكز دانشگاهي مي
مناسب براي يادگيري دانشجويان و در نتيجه تعالي كمي 

حال  با اين. و كيفي نظام آموزشي مربوطه كمك نمايد
كمتر دهد كه اين جنبه مهم از آموزش  شواهد نشان مي

اي  مورد توجه قرار مي گيرد و مربيان اهميت در خور توجه
را براي پرداختن به اين جنبه از آموزش قايل نيستند و 
اغلب از نحوه اقدام در اين زمينه يعني تهيه ابزار شناسايي 

 و ملزومات يادگيري، بكارگيري اين ابزارها در ها سبك
رد در زمان مناسب و استفاده از نتايج بصورت بازخو

  .هاي آموزشي و طرح درس آگاهي ندارند طراحي برنامه
 يكي از Anderson & Adams (1992) بنا به نظر

با آن روبرو هستند آموزشگران ي كه يترين چالشها مشخص
بسياري از .  استفراگيراني بين ها تفاوتشناسايي 

موجود بين دانشجويان در زمينه درك ي ها تفاوتتادان اس
. كنند اطالعات را بصورت واقعي درك نميو فهم دانش و 

هاي شناختي   انگاشتن مهارتانيكسن دو يابه عقيده 
 سبك يادگيري دانشجويان را مورد  تفاوتدانشجويان

ي ها سبكآنان به لزوم تشخيص . دهد  قرار ميضاغما
يادگيري دانشجويان كشاورزي در مقاطع تحصيلي مختلف 

 ,.Dunn & Dunn, 1979; Witkin et al) اند اشاره داشته

1977; Claxton & Murrell,1987).به كرات  صاحبنظران 
سبك يادگيري را به عنوان فاكتوري تاثير گذار بر عملكرد 

تحقيق در اين بين، . اند  تبيين نمودهفراگيرانآموزشي 
ناوابسته  و ١ميداني يادگيري وابسته به ها سبكپيرامون 
اي كشاورزي به ه ها و كالج در دانشكده ٢به ميدان

 & Garton)تي چند محقق محدود شده اسها تالش

Raven, 1994; Cano & Garton, 2003).  
ي يادگيري در ها سبك به عنوان نتيجه بررسي محققان

آموزشكده كشاورزي، سبك يادگيري را عاملي مهم در 
ي در ها تفاوتآنها به . اند ريزي آموزش قلمداد نموده برنامه
هاي كشاورزي  فراگيران براساس رشتهي يادگيري ها سبك

علوم دامي، اقتصاد كشاورزي، آموزش كشاورزي، باغباني، (
غذايي، دامپروري، زراعت، ارتباطات كشاورزي و  علوم

ين براساس جنسيت چنو هم) مكانيزاسيون كشاورزي
 در ها تفاوتاند و به لزوم در نظر گرفتن اين  رسيده
 اند زي اشاره داشتهريزي آموزش و تدريس كشاور برنامه

(Cano & Metzger, 1995) .يگريمحققان د نهين زميدر ا 
ي ها سبكدر تحقيقات خود به روابط اثر بخش مابين 

ي شخصيت ها سبكي يادگيري و ها سبكتدريس، 
را در آموزش    كشاورزي دست يافته و آنگرانآموزش

بندي  دسته. (Cano et al., 1992) اند تهنسكشاورزي مؤثر دا
وابسته (ز دو گانه يي يادگيري نها سبكين پژوهشگران از ا

 يگري ددر تحقيق. بوده است)  ميدانناوابستهبه ميدان و 
اثرات رهيافت تدريس بر موفقيت دانشجويان " عنوان با

  محققان،"ي يادگيريها سبكآموزش كشاورزي با تغيير 
ي يادگيري وابسته به ميدان، مستقل از ميدان و ها سبك
  اوت يا خنثي را در ميان دانشجويان تشخيص بي تف
ي تدريس مختلف را بر ها سبكاند و همچنين تاثير  داده

  اند نوسان نمرات دروس دانشجويان تعيين نموده
(Dyer & Osborne, 1996). ن يهمچنCanfield (1976) 

                                                                                         
1. Field-dependent 
2. Field- independent 
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 جوامع ي برخي يادگيري درها سبكتاثيرات فرهنگي بر 
ي ها سبكپيرامون امريكا را مشخص ساخت و پژوهش 
ريزي  اي براي برنامه يادگيري و تدريس مناسب را پايه
 هاي درسي بر شمرد آموزشي و اجراي موفق برنامه

.(Canfield, 1976) قالب يك مدل  درگر يدو محقق د
اند كه با ثابت نگه داشتن  بيان داشته  Mitzelنظري بنام

را ) دمتغير فراين(تاثيرات معلمان، اثر بخشي سبك تدريس 
ي ها سبكبوسيله ) متغير محصول(بر موفقيت دانشجويان 

شود  تعديل مي) متغير زمينه(يادگيري دانشجويان 
گرا را ترجيح  دانشجويان كشاورزي اكثراً كالسهاي عمل

تحقيقات نشان . (Dunkin & Bridle, 1974) دهند مي
اند كه عملكرد دانشجويان كشاورزي با تطابق آموزش  داده

 .يابد ن بهبود مياي يادگيري فراگيرها سبكدها و با عملكر
Cox et al. (1987)ي يادگيري ها سبكي ها تفاوت  به

اند و چارچوب نظري  اختهدميان دانشجويان كشاورزي پر
 Kolb (1984)خود را بر پايه تئوري يادگيري تجربي 

  .اند توسعه داده
پژوهشگران مزبور ضمن توسعه يك سياهه از عملكرد 

ي ها سبكي يادگيري در كشاورزي براي تشخيص ها سبك
اند و  هاي مربوطه پرداخته يادگيري به تحليل عاملي مولفه

  ها و  ي را ما بين مقاطع تحصيلي، رشتهها تفاوت
 Soloman & Felderاند و نهايتاً  جنسيت مشخص نموده

ي يادگيري ها سبكتستي را براي تشخيص  (2002 ,2001)
اي در آموزش كشاورزي  كاربرد فزايندهاند كه از  توسعه داده

  سبك يادگيري ازي متعددفيارع ت.برخوردار بوده است
 سبك يادگيري يك ويژگي شخصيتي. ه شده استيارا

لذا . ترين باشد است كه ممكن است براي يادگيرنده مناسب
ي آموزش و ارتباطي خود را تا آنجا ها روشآموزشگر بايد 
  فراگيران خود وفق دهد سبك يادگيري باكه ممكن است
(Seyf, 2000) .هاي  راهعبارتست از ي يادگيري ها سبك

شخصي كه در آن افراد اطالعات را در جريان يادگيري 
 ,Dececco & Grawford)كنند مفاهيم و اصول پردازش مي

ترين تعريفي كه از سبك يادگيري بيان  شايد جامع .(1974
گيري به ي يادها سبك: باشد Kolb شده است تعريف

يي اشاره دارند كه در آن افراد مفاهيم، قوانين و ها روش
آورند كه آنان را در برخورد با  اصولي را بوجود مي

 .(Kolb, 1984) كند ي جديد هدايت ميها موقعيت
 كه داليل زيادي هستند اين اعتقاد  برصاحبنظران آموزش

ي يادگيري ها سبكبراي دخالت دادن يك درك جامع از 

يس وجود دارد كه در ادامه برخي از مهمترين آنها در تدر
  :اند مورد توجه قرار گرفته

 تبديل فرآيند تدريس و يادگيري يه يك گفتمان )۱
 رساندن ) ۳ ؛ توجه به تنوع موجود در بين فراگيران)۲ ؛پويا

ي آموزشي و ايجاد ارتباط مناسب در ها پياممطالب و 
  ساختني پردازش و نمودنآميز  پاداش)۴؛ هاي درس كالس
 بيشتر آموزشگران تمايل دارند به طريقي كه :تدريس

ه ديگران تدريس بگيرند  خودشان به بهترين وجه ياد مي
نمايند با اين فرض كه چنين روشي براي فراگيري سايرين 

اما با توجه به تنوع فزاينده . از كارايي الزم برخوردار است
 فراگيران  بااليحهاي فراگير و همچنين انتظارات سط توده

و مديران آموزشي از عملكرد تدريس، به احتمال زياد 
 رآموزشگران را در ارتباط با عقيده راسخشان به تدريس ب

گيرند، دچار چالش  مبناي روشي كه خودشان بهتر ياد مي
دهد  شان مين يهاي پژوهش يافته. و ترديد خواهد نمود

ر امر تدريس  دها نوآوريآموزشگراني كه خواهان توجه به 
 كه خواهند ميي آموزشي خويش هستند و ها فعاليتو 

يشان را در بين فراگيرانشان ها فعاليترضايت و پر باري 
ي يادگيري ها سبكبايست به  لمس نمايند، مي

ي تدريس خويش را با ها روشفراگيرانشان توجه نمايند و 
 سازگار   انتخاب نموده، توجه به سبك يادگيري فراگيران،

 توجه )۵ ؛ و تنوع و اصالح بخشندندينما ارزيابي  وختهسا
 حرفه آموزشبه تقويت وضعيت آتي رشته تحصيلي و 

)Knowles, 1980.(  
ي يادگيري روش متمايز و ويژه ها سبكطور كلي به 

   سبك يادگيري ه پردازانينظربراي عمل كردن است و 
م فراه :اند سه انگيزه اصلي را براي مطالعه در نظر داشته

 & Sternberg)آوردن پيوند ميان شناخت و شخصيت

Grigorenko, 1997)،بيني و بهبود پيشرفت   پيش، درك
بهبود انتخاب شغلي و  و (Daley et al., 1997) تحصيلي
ر يگر تاثي ديدر نگاه. (Snyder, 1985) شغليهدايت 

 ۱ فعال در شکل يريادگي در يريادگي هاي سبك از يآگاه
  .آمده است
   کهيق حاضر با توجه به چارچوب نظريدر تحق
Cox et al. ن با استفاده از تست ياند و همچن ه دادهيارا

Soloman & Felder (2001, 2002) ص يبه تشخ
 واحد يان دانشگاه آزاد اسالمي دانشجويريادگي هاي سبك

اهداف . پرداخته شده است) يبه عنوان هدف کل(تاکستان 
 فوق ي به هدف کليابي دستياختصاصي زير در راستا

  :دنبال شد
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تشخيص تمايزات موجود بين دانشجويان كشاورزي در  ‐ 
ي يادگيري براساس رشته تحصيلي، ها سبكزمينه 

  ؛  جنسيت ومقطع تحصيلي
 دانشجويان برخوردار از هر يي آموزشها ويژگيبررسي  ‐ 

  ؛ي يادگيريها سبككدام از 
تدريس ي يادگيري با راهبردهاي ها سبكبررسي ارتباط  ‐ 

 دانشگاه آزاد  كشاورزي گروهو يادگيري دانشجويان
  اسالمي واحد تاكستان؛

 يريادگي هاي سبكن يي جهت تعي و کاربرد روشي معرف‐ 
ج آن در ي و کاربرد نتايان کشاورزيدانشجو
 ؛ ي آموزشيها يريز برنامه

  

  
  

  (Donna & Qualters, 2001) ل فعايادگيري يادگيري در يها سبكنقش آگاهي از  ‐۱شکل
  

  ها مواد و روش
هاي كمي،  تحقيق حاضر از نظر ماهيت از نوع پژوهش

از  لحاظ هدف كاربردي، از لحاظ ميزان نظارت و درجه 
اين تحقيق از جنبه . باشد رها، غير آزمايشي مييكنترل متغ

طرح .  استها از نوع تحقيقات ميداني نحوه گردآوري داده
  . باشد لي مورد استفاده در اين تحقيق پيمايش مياص

فلدر و يادگيري سبك شناسي ق، پرسشنامه يابزار تحق
 استفاده شده ،سولمان كه مبتني بر چهار پيوستار است

 در اين روش چهار پيوستار و هشت گزينه كه دو به .است
 .اند، وجود دارد دو در مقابل هم در چهار بعد قرار گرفته

  :يوستار عبارتند ازاين چهار پ
 فراگيراني كه قبل از يادگيري به تفكر ـفراگيران فعال  

  ؛)بعد پردازش) (فراگيران فكور(پردازند  مي
بعد دريافت ( فراگيران شهودي ـگرا  فراگيران حس 

  ؛)مطالب
  ؛ )بعد ارائه) (كالمي( فراگيران شفاهي ـي صرفراگيران ب 
بعد درك و فهم (كل گرا  فراگيران ـگرا  فراگيران مرحله 

 .)انداز با چشم
 ابزار ي مندرج در تست مذکور، بدنه اصليها پرسش

 يل داده است که با توجه به چارچوب نظريق را تشکيتحق
ز ي نيگري ديها پرسشق توسط پژوهشگران يو اهداف تحق

ار ين پرسشنامه در اختيا. به آن اضافه شده است

افزار   بدست آمده در نرميها داده. ان قرار داده شديدانشجو
SPSSل قرار گرفته استيه و تحلي پردازش و مورد تجز .
 حاصل ي هر دانشجو،  داده هايريادگين سبک ييجهت تع

ق به تست فلدر و سولمان، که به صورت ياز ابزار تحق
نترنت وجود دارد، وارد شده و از ي اي در شبکه جهان١برخط

عدد، که نشان  به صورت چهار يريادگيق سبک ين طريا
) وستاريپ(  از چهار بعديکي در يريادگيدهنده سبک 

، وارد ي بعديها لي، استخراج و جهت تحلباشد ميمذکور 
  .    ده استي گردSPSSافزار  نرم

ه دانشجويان رشته يجامعه آماري تحقيق حاضر را کل
کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان که در سال 

 نام نموده و مشغول به تحصيل   ثبت۸۵ ـ۸۶تحصيلي 
جهت انتخاب . ل داده استيتشک)  نفر۹۰۰( اند بوده
اي با انتساب متناسب  گيري طبقه  از روش نمونه،ها نمونه

، استفاده يدر طبقات و در هر طبقه به صورت تصادف
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران . استگرديده 
ش دقت تحليل و  نفر برآورد شد و به منظور افزاي۱۳۰

ب يش ضرين افزاياطمينان از صحت نتايج و همچن
 . نفر افزايش پيدا كرد۱۶۰ها به   تعداد نمونهيريپذ برگشت

تعداد طبقات جامعه، حجم جامعه و نمونه در هر طبقه در 
  . نشان داده شده است)۱(جدول 

                                                                                         
1. online 

هاي يادگيري و ساير  آشنايي با سبك
 هاي فراگيران ويژگي

 

 هاي تدريس سبك

عات دردرگيري فعال با مواد و موضو
 محيط يادگيري واقعي

بازخورد الزم پيرامون دانش و مهارت
كسب شده

  تي و اطميناناحساس راح
 و اعتماد بيشتر

  

 آمدتر مطالعه كار

 فراهم سازي فرصت فراگيري

 سازي براي زمينه

اجازه به فراگير
 براي
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  بقهجامعه آماري و حجم جامعه و نمونه در هر ط) گرايش هاي( طبقات ‐۱جدول 
  حجم نمونه  حجم جامعه  گرايش  رديف
 ۴  ۲۱  کارداني تکنولوژي آبياري  ۱
 ۴۸  ۲۷۰  )زراعت واصالح نباتات(کارشناسي کشاورزي   ۲
 ۱۶  ۸۸  )تکنولوژي توليدات گياهي(کارداني کشاورزي   ۳
 ۱۳  ۷۶  کارشناسي ناپيوسته کشاورزي  ۴
 ۲۱  ۱۲۰  )توليد گياهان دارويي ومعطر(کارداني کشاورزي   ۵
 ۱۳  ۷۲  کارداني ماشين آالت کشاورزي  ۶
 ۲۰  ۱۱۶  کارداني تکنولوژي محيط زيست  ۷
 ۷  ۳۷  کارشناسي علوم باغباني  ۸
 ۳  ۱۶  کارشناسي ارشد ناپيوسته شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز  ۹
 ۹  ۵۰  کارشناسي ناپيوسته ماشين آالت کشاورزي  ۱۰
 ۶  ۳۴  کارشناسي ارشد ناپيوسته زراعت  ۱۱

  ۱۶۰  ۹۰۰جمع کل
  

  نتايج و بحث
بر اساس اطالعات : يفي توصيها افتهيج حاصل از ي نتا

 درصد از ۴۸ها،  ل پرسشنامهيه و تحليحاصل از تجز
 درصد در مقطع ۴۶پاسخگويان در مقطع كارشناسي، 

 درصد در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به ۶كارداني و 
به ان مربوط يبيشترين فراواني دانشجو. تحصيل بودند

است و )  درصد۵۷( رشته تحصيلي زراعت و اصالح نباتات
كمترين فراواني نيز مربوط به دانشجويان رشته محيط 

 درصد از پاسخگويان را ۸۲ .بود)  درصد۲۰( زيست
 درصد از آنها را دانشجويان دختر ۱۸دانشجويان پسر و 

 درصد ۸۶ان متاهل و يدرصد دانشجو ۱۲اند،   تشكيل داده
ها  افتهي). اند ن سوال پاسخ ندادهي درصد به ا۲( مجرد بودند

 درصد از پاسخگويان در حال حاضر ۳۵نشان داد که 
ن سوال ي درصد به ا۸( کار بودندي درصد ب۵۷شاغل و 
  ).اند پاسخ نداده

بعد ، از )۲(هاي ارايه شده در جدول  بر اساس يافته
از سبك )  درصد۵۲(، بيش از نيمي از دانشجويان پردازش

 درصد آنها از ۴۷دگيري تفكرگرا برخوردار بودند و تنها يا
، بعد دريافت مطالباز . بردند سبك يادگيري فعال بهره مي

 بوده و تنها حدود گرا حس ) درصد۸۶( بيشتر پاسخگويان
  شهودي درصد پاسخگويان از سبك يادگيري۱۴

 ۷۹، غالب دانشجويان يعني بعد درونداداز . برخوردارند
 ۲۰برخوردارند و تنها ي صربز سبك يادگيري درصد آنها ا

مند   بهره)كالمي(  شفاهيدرصد آنها از سبك يادگيري
توان در  ، نوعي توازن را ميبعد درك و فهماز . هستند

 درصد ۴۲نزديك به . ها شاهد بود توزيع فراواني
برخوردارند و در گرا  مرحلهپاسخگويان از سبك يادگيري 

 سود گرا  كلسبك يادگيري درصد آنها از ۵۸مقابل، 
ي ها سبكهاي مربوط به فراواني  با استناد به يافته. برند مي

توان بيان داشت كه  يادگيري دانشجويان مورد مطالعه مي
ي يادگيري دانشجويان مورد ها سبككميت و كيفيت 

با توجه به اينكه . اي دارد مطالعه تفاوت قابل مالحظه
لزامات تدريس و  داراي استها سبكهركدام از اين 

باشند، لذا در نظر گرفتن اين  يادگيري متفاوتي مي
ريزي درسي و آموزشي   در امور آموزشي و برنامهها تفاوت

  .رسد ضروري به نظر مي
  

 توزيع فراواني دانشجويان دانشكده كشاورزي بر ‐۲ جدول
  هاي يادگيري مختلف اساس سبك

  نما  درصد  فراواني كد نمايي  سبك يادگيري  بعد
  ۵/۴۷  ۷۵  ۱  فعال
  پردازش  ۵/۵۲  ۸۳  ۲  تفكرگرا

  ۱۰۰  ۱۵۸جمع
۲  

  ۱/۸۶  ۱۳۶  ۱  حسي
دريافت   ۹/۱۳  ۲۲  ۲  شهودي

  ۱۰۰  ۱۵۸جمع  مطالب
۱  

  ۱/۷۹  ۱۲۵  ۱  بصري
  درونداد  ۹/۲۰  ۳۳  ۲  شفاهي

  ۱۰۰  ۱۵۸جمع
۱  

  ۸/۴۱  ۶۶  ۱  مرحله گرا
 درك و فهم  ۲/۵۸  ۹۲  ۲  كل گرا
  ۱۰۰  ۱۵۸    جمع

۲  

  
ي آموزشي مورد ها روشنتايج مربوط به فراواني 

در اين راستا با .  ارايه شده است)۳(استفاده در جدول 
توان بيان داشت  توجه به ميانه و نماي محاسبه شده مي

كه از سخنراني، كار در آزمايشگاه و ارايه مقاله  به ميزان 
دانشجويان . شود زياد براي تدريس دروس استفاده مي
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يي همانند سمينار و ها روشاند كه از  اشتهاظهار د
كنفرانس، پروژه و كار در مزرعه در حد كم استفاده 

كارآموزي روش ديگر آموزشي است كه . شود مي
  اند از آن خيلي كم دانشجويان مورد مطالعه ابزار داشته

 اين در  . گيرد در جريان آموزش آنها مورد استفاده قرار مي
زشي مورد استفاده اندك بوده و ي آموها روشبين، تنوع 
گرا و ميداني نظير كار در  ي عملها روشدر عمل، 

آزمايشگاه، كار در مزرعه، و كارآموزي كه براي آموزش 
كشاورزي با توجه به ماهيت مطالب و محتواي آموزشي 

، از كاربرد محدودي برخوردارند كه باشند ميضروري 
وي آموزشگران و گيري كمتر از آنها از س دهنده بهره نشان

  .باشد مييي خاصي نظير سخنراني ها روشتكيه زياد بر 
) ۳جدول( اي محاسبه شده با توجه به ميانگين رتبه

  ي آموزشي رايج را بر حسب ميزان استفادهها روشتوان  مي
) ۱: ( نموديبند تياز آنها در حال حاضر به ترتيب زير اولو

كار در ) ۳(، )۵۷/۲( ارايه مقاله) ۲(، )۱۸/۳(سخنراني 
 كار در مزرعه) ۵(، )۳۴/۲( پروژه) ۴(، )۳۷/۲(آزمايشگاه 

، )۴۷/۱(كارآموزي ) ۷(، )۸۸/۱(حل تمرين ) ۶(، )۰۲/۲(
 نظير ها روشتوان بيان داشت بجز برخي  بر اين اساس مي

 در حد كم، ها روشر يسخنراني و تا حدودي ارايه مقاله، سا

ورد استفاده قرار خيلي كم و در برخي موارد در حد هيچ م
  .گيرند مي
  ي استنباطيج حاصل از داده هاينتا

، نتايج محاسبه ضرايب همبستگي بين )۴(در جدول 
ي ها سبكميزان استفاده از منابع تدريس مختلف با 

همانطور كه از . يادگيري دانشجويان ارايه شده است
آيد، روابط مزبور تنها در سه  هاي اين جدول برمي يافته

مورد . دار شده است نان معنيي درصد اطم۹۵مورد با 
نخست به رابطه بين استفاده از كتب درسي به عنوان منبع 
آموزشي و نمرات دانشجويان در سبك يادگيري تفكرگرا 

دار  گردد كه در سطح پنج درصد خطا، مثبت و معني بر مي
گيري از منابع اينترنتي با نمرات سبك  بهره. شده است

گرا در سطح پنج درصد  ن در بعد مرحلهيادگيري دانشجويا
) معکوس( دار شده است منتها رابطه مزبور منفي معني

استفاده تركيبي از منابع آموزشي با . بدست آمده است
نمرات دانشجويان در ارتباط با سبك يادگيري بصري آنها 

داري در سطح  دار شده است كه اين معني مثبت و معني
 حاكي )۴(هاي جدول  افتهي. پنج درصد بدست آمده است

از اين است كه رابطه بين حل تمرين و سبك يادگيري 
  .دار است شهودي در سطح پنج درصد مثبت و معني

   
  ي آموزشي مختلفها روشان بر اساس نظر آنها در مورد ميزان استفاده از ي توزيع فراواني دانشجو‐۳جدول 

  حل تمرين  كارآموزي  كار در مزرعه  كار در آزمايشگاه  ارايه مقاله  روژهپ  سخنراني

يي
نما

كد 
  

روش آموزشي
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني  ميزان  استفاده 

  ۱۹  ۳۰  ۶/۳۱  ۵۰  ۶/۲۶  ۴۲  ۸/۱۵  ۲۵  ۲/۸  ۱۳  ۹/۸  ۱۴  ۷/۵  ۹  هيچ  ۰
  ۶/۱۹  ۳۱  ۶/۱۹  ۳۱  ۸/۱۰  ۱۷  ۸/۱۰  ۱۷  ۲/۱۵  ۲۴  ۱/۱۷  ۲۷  ۹/۸  ۱۴  خيلي كم  ۱
  ۷/۲۴  ۳۹  ۵/۱۶  ۲۶  ۱/۱۷  ۲۷  ۱/۱۷  ۲۷  ۷/۱۷  ۲۸  ۳/۲۵  ۴۰  ۴/۱۱  ۱۸  كم  ۲
  ۴/۲۳  ۳۷  ۹/۲۵  ۴۱  ۵/۲۸  ۴۵  ۵/۳۳  ۵۳  ۹/۳۲  ۵۲  ۱/۲۹  ۴۶  ۸/۲۷  ۴۴  متوسط  ۳
  ۱/۱۰  ۱۶  ۹/۱  ۳  ۷  ۱۱  ۸/۱۵  ۲۵  ۹/۲۰  ۳۳  ۷/۱۲  ۲۰  ۵/۲۸  ۴۵  زياد  ۴
  ۶/۰  ۱  ۶/۰  ۱  ۶/۷  ۱۲  ۴/۴  ۷  ۴/۴  ۷  ۴/۴  ۷  ۷/۱۷  ۲۸  خيلي زياد  ۵
  ۵/۲  ۴  ۸/۳  ۶  ۵/۲  ۴  ۵/۲  ۴  ۶/۰  ۱  ۵/۲  ۴  ‐  ‐  بدون پاسخ  ۶

  ۱۰۰  ۱۵۸  ۱۰۰  ۱۵۸  ۱۰۰  ۱۵۸  ۱۰۰  ۱۵۸  ۱۰۰  ۱۵۸  ۱۰۰  ۱۵۸  ۱۰۰  ۱۵۸  جمع كل
  ۲  ۱  ۲  ۳  ۳  ۲  ۳  ميانه
  ۲  ۰  ۳  ۳  ۳  ۳  ۴  نما
  ۸۸/۱  ۴۷/۱  ۰۲/۲  ۳۷/۲  ۵۷/۲  ۳۴/۲  ۱۸/۳  ۵اي از  ميانگين رتبه

  
  ي يادگيريها سبكان از منابع تدريس مختلف با يستفاده دانشجو همبستگي بين ميزان ا‐۴جدول

ي يادگيريها سبك    رديف  درك و فهم  درونداد  دريافت مطالب  پردازش
  گرا كل  گرا مرحله  شفاهي  بصري  شهودي  حسي  تفكرگرا  فعال  منبع تدريس

  ۲۴۵/۰  ۹۲۱/۰  ۱۲۷/۰  ۱۷۲/۰  ۷۲۲/۰  ۶۸۶/۰  ۰۲۶/۰٭  ۹۵۸/۰  كتب درسي  ۱
  ۶۵۳/۰  ۰۳۱/۰٭  ۳۸۱/۰  ۱۹۱/۰  ۱۷۲/۰  ۲۸۱/۰  ۶۴۱/۰  ۲۹۷/۰  نترنتيمنابع اي  ۲
  ۰۹۸/۰  ۳۷۸/۰  ۱۵۱/۰  ۰۳۹/۰٭  ۶۱۷/۰  ۸۶۳/۰  ۹۸۸/۰  ۰۵۴/۰  تركيبي از منابع  ۳

  .%۵داري در سطح   معني:*        
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، ضرايب همبستگي بين ميزان رضايت )۵(در جدول 
ي ها سبكدانشجويان از وضعيت آموزشي با نمرات 

همانطور كه .  در ابعاد مختلف ارايه شده استيادگيري آنها
آيد، رابطه بين رضايت از  هاي اين جدول برمي از يافته
ي تدريس با سبك يادگيري فعال در سطح يك ها روش

ي ها روشرضايت از . دار شده است درصد مثبت و معني
ي ها سبكارزشيابي و كاربردي بودن مطالب به ترتيب با 

گرا درسطح پنج درصد مثبت و  گرا و كل يادگيري مرحله
در همين جدول، رضايت از دسترسي . دار شده است معني

گرا در سطح  اي با سبك يادگيري مرحله به منابع كتابخانه
همچنين، رضايت از . دار شده است يك درصد مثبت معني

  پنج  خدمات آموزشي با سبك يادگيري شهودي در سطح 
  

  .دار شده است درصد مثبت و معني
ي يادگيري ها سبكها در ارتباط با  ميانگين گروه ايسهمق

  مختلف
در اين قسمت نتايج مقايسه ميانگين نمرات حاصله در 

ي يادگيري مختلف براساس متغيرهاي مورد ها سبك
. بندي ارايه شده است مطالعه به عنوان متغيرهاي گروه

ي ها سبكنتايج حاصل از تجزيه واريانس ابعاد مختلف 
 دانشجويان مقاطع مختلف كارداني، يادگيري بين

 بيانگر اين )۶(كارشناسي و كارشناسي ارشد در جدول 
داري بين اين سه مقطع تحصيلي از  است كه تفاوت معني

توان دانشجويان  نظر سبك يادگيري وجود ندارد و نمي
هاي  ي يادگيري در دستهها سبكمقاطع مختلف را از نظر 

  . بندي كرد اي گروه جداگانه

  ي يادگيري آنهاها سبك ضريب همبستگي ميزان رضايت دانشجويان از وضعيت آموزشي با ‐۵دولج
ي يادگيريها سبك           رديف  درك و فهم  درونداد  دريافت مطالب  پردازش

  گرا كل  گرا مرحله  شفاهي  بصري  شهودي  حسي تفكر گرا  فعال  روش آموزشي
  ۳۲۷/۰  ۶۱۰/۰  ۸۴۸/۰ ۶۶۵/۰  ۳۵۵/۰  ۵۷۵/۰  ۰۰۱/۰۱۶۷/۰٭٭  ي تدريسها روش  ۱
  ۷۰۵/۰  ۰۳۵/۰٭  ۸۹۳/۰ ۱۰۱/۰  ۳۸۴/۰  ۴۱۲/۰  ۱۶۱/۰  ۲۸۳/۰  ي ارزشيابيها روش  ۲
  ۰۳۶/۰٭  ۷۵۲/۰  ۲۲۱/۰ ۱۸۸/۰  ۸۹۹/۰  ۹۹۰/۰  ۹۷۳/۰  ۳۹۶/۰  كاربردي بودن مطالب  ۳
  ۲۹۸/۰ ۰۰۴/۰٭٭  ۵۰۴/۰ ۵۲۷/۰  ۰۸۷/۰  ۷۲۸/۰  ۳۲۱/۰  ۶۱۶/۰  اي دسترسي به منابع كتابخانه  ۴
  ۱۵۸/۰  ۴۱۹  ۲۵۴/۰ ۰۷۸/۰  ۰۴۱/۰٭  ۴۲۷/۰  ۴۶۵/۰  ۵۴۲/۰   آموزشيخدمات  ۵

  % ۱داري در سطح  معني= **% ۵داري در سطح  معني= *    
  

  ي يادگيري بين دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلفها سبك آزمون تجزيه واريانس ابعاد مختلف ‐۶جدول
Sig. F MS df SS سبك يادگيري  منبع واريانس 

۰۹۹/۰  ۰۲۸/۰  
۱۸۴/۰  
۶۱۵/۶  

۲  
۷۱  
۷۴  

۵۵۱/۰  
۶۳۶/۴۶۹  
۱۸۷/۴۷۰  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  فعال

۳۱۳/۰  ۲۰۶/۱  
۹۹۸/۵  
۹۷۳/۴  

۲  
۷۸  
۸۱  

۹۹۳/۱۷  
۹۱۰/۳۸۷  
۹۰۲/۴۰۵  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  فكور

۲۴۰/۰  ۴۱۸/۱  
۷۱۰/۱۱  
۲۵۷/۸  

۲  
۱۳۲  
۱۳۵  

۱۳۱/۳۵  
۸۶۲/۱۰۸۹  
۹۹۳/۱۱۲۴  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  حسي

۶۳۵/۰  ۵۸۲/۰  
۸۲۸/۰  
۴۲۲/۱  

۲  
۱۷  
۲۰  

۴۸۵/۲  
۱۸۲/۲۴  
۶۶۷/۲۶  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  شهودي

۶۷۴/۰  ۵۱۳/۰  
۹۶۸/۳  
۷۲۹/۷  

۲  
۱۲۱  
۱۲۴  

۹۰۴/۱۱  
۱۶۸/۹۳۵  
۰۷۲/۹۴۷  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  بصري

۳۰۶/۰  ۲۳۳/۱  
۰۷۱/۲  
۶۸۰/۱  

۲  
۳۰  
۳۲  

۱۴۲/۴  
۴۰۴/۵۰  
۵۴۵/۵۴  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  شفاهي

۱۸۰/۰  ۶۶۶/۱  
۲۳۲/۷  
۳۴۰/۴  

۲  
۸۷  
۹۰  

۶۹۵/۲۱  
۶۰۱/۳۷۷  
۲۹۷/۳۹۹  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  مرحله گرا

۰۸۸/۰  ۲۸۱/۲  
۵۷۸/۹  
۱۹۸/۴  

۲  
۶۲  
۶۵  

۷۳۵/۲۸  
۲۹۵/۲۶۰  
۰۳۰/۲۸۹  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  كل گرا
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ي ها سبكنتايج حاصل از تجزيه واريانس ابعاد مختلف 
 ي مختلف در جدولها گرايشيادگيري  بين دانشجويان 

دهد كه  نتايج تحقيق نشان مي.  نشان داده شده است)۷(
ي مختلف رشته ها گرايشسبك يادگيري دانشجويان در 

توان در  هم ندارد و نمي داري با كشاورزي تفاوت معني
ي مختلف دانشجويان را از نظر سبك ها گرايش

  .هاي مختلفي قرار داد يادگيريشان در گروه
 دانشجويان دختر و پسر در هريك از مقايسه ميانگين

ابعاد چهار سبك يادگيري نشانگر عدم وجود تفاوت 
دار بين دانشجويان دختر و پسر در هريك از  معني
 حاكي )۸ (هاي جدول يافته. باشد ي يادگيري ميها سبك

 درصد ۹۵از اين است كه تنها در يك مورد با اطمينان 
  بك توان بيان داشت كه در بعد شفاهي س مي

بصري ـ شفاهي، دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان 
  .دهند پسر مطالب و مواد شفاهي را ترجيح مي

  شنهادهاگيري و پينتيجه
ا ي طرح روش و يريادگي هاي سبكگرچه در مورد 

 هاي سبك يي،  لذا شناساد ندارين معنيا بهتر يسبک بهتر
تر و  معسه آنها باهم به شناخت جايران و مقاي فراگيريادگي

 ي اثربخشيران در راستايات فراگيرفتار منطبق با خصوص
 تواند ين رفتارها ميا.  گرددي منجر مي آموزشهاي فعاليت

ران يان و مدريز برنامه ي اموزشگران و هم از سويهم از سو
 در يشنهاداتيدر ادامه مباحث و پ. ابدي بروز يآموزش
  . ه شده استين اراي پژوهش ايافته هاي يراستا

 از آنجايي كه بخشي از دانشجويان مورد مطالعه از سبك ‐ 
مي بايستي بيان داشت  يادگيري فعال برخوردار بودند، 

فراگيران فعال تمايل دارند كه اطالعات را به بهترين كه 
وجه از طريق انجام فعاالنه كار با بحث، كاربرد و توصيف 
مطالب درك كرده و به خاطر بسپارند آنها همچنين 

   آزمايش    به كه گيرند   مي  ياد نحو ين ربهت  به  انيزم
  

  ي مختلف  كشاورزيها گرايشي يادگيري بين دانشجويان ها سبك آزمون تجزيه واريانس ابعاد مختلف ‐۷جدول
Sig. F MS df SS سبك يادگيري  منبع واريانس  

۵۵۱/۰  ۷۶۶/۰  
۹۲۹/۴  
۴۳۵/۶  

۴  
۷۰  
۷۴  

۷۱۵/۱۹  
۴۷۲/۴۵۰  
۱۸۷/۴۷۰  

  ابين گروهه
  درون گروهها

  كل
  فعال

۵۵۴/۰  ۷۶۱/۰  
۸۶۱/۳  
۰۷۱/۵  

۴  
۷۷  
۸۱  

۴۴۵/۱۵  
۴۵۷/۳۹۰  
۹۰۲/۴۰۵  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  فكور

۹۷۵/۰  ۱۲۰/۰  
۰۳۰/۱  
۵۵۶/۸  

۴  
۱۳۱  
۱۳۵  

۱۱۹/۴  
۸۷۴/۱۱۲۰  
۹۹۳/۱۱۲۴  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  حسي

۵۵۴/۰  ۷۷۶/۰  
۰۸۳/۱  
۳۹۶/۱  

۴  
۱۶  
۲۰  

۳۳۳/۴  
۳۳۳/۲۲  
۶۶۷/۲۶  

  روههابين گ
  درون گروهها

  كل
  شهودي

۳۵۱/۰  ۱۱۸/۱  
۵۰۶/۸  
۶۰۹/۷  

۴  
۱۲۰  
۱۲۴  

۰۲۳/۳۴  
۰۴۹/۹۱۳  
۰۷۹/۹۴۷  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  بصري

۲۸۸/۰  ۳۱۷/۱  
۱۵۹/۲  
۶۴۰/۱  

۴  
۲۸  
۳۲  

۶۳۸/۸  
۹۰۸/۴۵  
۵۴۵/۵۴  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  شفاهي

۱۶۷/۰  ۶۵۸/۱  
۱۴۷/۷  
۳۱۱/۴  

۴  
۸۶  
۹۰  

۵۸۹/۲۸  
۷۰۸/۳۷۰  
۲۹۷/۳۹۹  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  مرحله گرا

۴۲۳/۰  ۹۸۴/۰  
۳۸۱/۴  
۴۵۱/۴  

۴  
۶۱  
۶۵  

۵۲۴/۱۷  
۵۰۷/۲۷۱  
۰۳۰/۲۸۹  

  بين گروهها
  درون گروهها

  كل
  كل گرا
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  ي يادگيري بين دانشجويان دختر و پسرها سبكي ابعاد مختلف ها ميانگين نتايج مقايسه ‐۸ جدول
Sig. df t mean f بناي مقايسهسبك م  گروههاي مورد مقايسه  

  فعال  زن  ۱۳  ۹۲/۳  ‐۲۷۶/۰  ۷۳  ۷۸۳/۰  مرد  ۶۲  ۷۰/۳

  فكور  زن  ۱۵  ۲۰/۴  ‐۵۱۵/۱  ۸۰  ۱۳۴/۰  مرد  ۶۷  ۲۴/۳

  حسي  زن  ۲۲  ۰۰/۵  ۰۱۳/۰  ۱۳۴  ۹۹۰/۰  مرد  ۱۱۴  ۰۰/۵

  شهودي  زن  ۶  ۳۴/۲  ۰۰/۰  ۱۹  ۰۰/۱  مرد  ۱۵  ۳۴/۲

  بصري  زن  ۱۹  ۵۲/۳  ۹۱۴/۱  ۱۲۳  ۰۵۸/۰  مرد  ۱۰۵  ۸۳/۴

  شفاهي  زن  ۹  ۳  ‐۰۵۶/۲  ۳۱  ۰۴۸/۰٭  مرد  ۳۴  ۲

  مرحله گرا  زن  ۱۷  ۷/۲  ۷/۰  ۸۹  ۴۸۶/۰  مرد  ۷۴  ۱۶/۳

  كل گرا  زن  ۱۱  ۴۵/۲  ۵۷۱/۰  ۶۴  ۵۷/۰  مرد  ۵۵  ۸۵/۳

  .%۵داري در سطح   معني:      *         
  

  بپردازند، نحوه انجام كار با وسايل و ادوات را مستقيماً   
 نمايند و كارها را بصورت گروهي انجام دهند در مشاهده

هايي كه فراگيران  كل نشستن و گوش دادن به سخنراني
دارد هم براي فراگيران فعال  را به حالت منفعل نگه مي

 اين دسته از .هم براي فراگيران فكور مشكل است
فراگيران به لحاظ محتوايي، مطالب عيني را براي 

يي كه براي ها ويژگيپسندند چنين  يادگيري مي
يادگيري دانشجويان برخوردار از سبك فعال بر شمرده 

 و منابع آموزشي كه عمدتاً مورد استفاده ها روششد با 
هاي درسي با حداقل  سخنراني و جزوه(قرار گرفته است 

باشد به عبارت  ناهمساز مي) ي عملي و گروهيها فعاليت
 شده  و منابع آموزشي به كار گرفتهها روشديگر 
تواند شرايط مورد نظر را براي يادگيري دانشجويان  نمي

  .برخوردار از سبك يادگيري فعال فراهم سازد
 بکار گرفته شده در ي و محتواها روش از آنجا که اکثر ‐ 

ران حس گرا يات فراگي دانشگاه با خصوصيآموزشها
  ازيبخشفراگيران شهودي ن حال يباشد با ايک مينزد

 اكتشاف ،شود اين تحقيق شامل ميپاسخگويان را در 
ها، نوآوري و عدم  هاي تازه يا روابط مابين پديده پديده

تكرار مطالب، طرح مفاهيم جديد را براي يادگيري 
ها و  دانند و با مطالب انتزاعي چكيده مطلوب مي

تر  گرا راحت فرمولهاي رياضي نسبت به فراگيران حس
مكن است در برخي مواقع هر كسي م. آيند كنار مي

گرا يا فراگيري شهودي باشد كه از اين  فراگيري حس

كار در (گرا از انجام عملي كارها  بين فراگيران حس
هاي عملياتي مانند مزارع آزمايشي  ا صحنهيآزمايشگاه، 

به . آيند تر كنار مي راحت) براي دانشجويان كشاورزي
هايي  آوري زمينه هرحال در ارتباط با بعد دريافت فراهم

راي آموزش عملي، تشويق نوآوري، حل مسأله و ايجاد ب
ارتباط مابين مطالب آموزشي و دنياي واقعي پيرامون 

  .ضروري است
 از سبك يادگيري که ياز بعد ارائه مطالب فراگيران ‐ 

 با طرح مباحث كالسي و تدريس ،شفاهي برخوردارند
آموزشگران بر اساس نوشتن جزوه و توصيف و تشريح 

ام عملي كارها بصورت گروهي بهتر ياد مطالب و انج
برداري بصورت   برداري و يادداشت گيرند و خالصه مي

به . پسندند مفاهيم انتزاعي را براي يادگيري چندان نمي
 و منابع آموزشي، تشخيص داده شده از ها روشهر حال 

طريق اين تحقيق يعني سخنراني و نوشتن جزوه تا 
 ادگيري اين گروه ازتواند با شرايط مطلوب ي حدي مي

از دانشجويان برخي اما . دانشجويان مناسبت داشته باشد
 از سبك يادگيري بصري برخوردار  نيزمورد مطالعه 

اند اينگونه فراگيران از كالسهاي درسي با ارائه  بوده
هاي زماني، فيلم و  ها، سري تصاوير دياگرامها، فلوچارت

آموزشي احتياج كنند و آنها به مواد  نمايش استقبال مي
هاي مفهومي  دارند كه از طريق مشاهده آنها به انگاره

ارائه شده پيدا كنند و بتوانند آنها را به ياد بياورند اين 
نويسي  ي سخنراني و جزوهها روشگروه از فراگيران با 
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روش غالب مورد استفاده جهت تدريس به (صرف 
چندان احساس راحتي ) دانشجويان مورد مطالعه

 .نندك نمي
انداز از سبك   از بعد درك و فهم يا چشم کهي دانشجويان‐ 

 خواهان آنگونه ،اند يادگيري مرحله گرا برخوردار بوده
ي تدريسي هستند كه به لحاظ سازماندهي ها سبك

حالت استقرايي داشته و تسهيل كننده مشاركت 
اينگونه فراگيران دوست . باشند فراگيران در يادگيري مي

طريق مراحل فصلي و متوالي فراگيرند به دارند كه از 
نحوي كه هر مرحله بطور مقطعي از مرحله قبل تبعيت 

كند آنها تمايل دارند كه مسيرهاي گام به گام با نظم  مي
منطقي را بپيمايند تا به راه حل مسائل دست پيدا كنند 

بايست زمينه را براي ايجاد پيوند  بنابراين آموزشگران مي
الب و دست يافتن به يك كل جامع منطقي مابين مط

ها، مطالعه منابع و  دهنده پيش سازمان. فراهم سازند
تواند به  مرور مطالب ارائه شده در جلسات گذشته مي

همانطور كه پيشتر . يادگيري اين فراگيران كمك نمايد
بيان گرديد فراگيران ممكن است در مواجه با مطالب نيز 

متفاوت از هر كدام از ي يادگيري ها موقعيتگوناگون و 
 ،آنچه كه مهم است . ي يادگيري بهره  بگيرندها سبك
آوري زمينه مناسب براي يادگيري فراگيران با  فراهم

توجه به سبك يادگيري، ماهيت مطالب و موقعيت 
ي تدريس، منابع آموزشي و ها روشيادگيري از طريق 

كمك آموزشي مناسب و ترجيحاً متنوع است در حاليكه 
 و ها روشطالعه حاضر مشخص شد كه صرفاً از در م

بهره ) سخنراني و جزوه درسي(منابع آموزشي انحصاري 
تواند يادگيري مؤثر  شود كه اين امر مي گرفته مي

  . دانشجويان را محدود نمايد
 با توجه به همبستگي آشكار شده در اين تحقيق مابين ‐ 

يري ي يادگها سبكهاي آموزشي مورد ارزيابي و  انگاره
از آنجايي كه در هر دورة دانشجويان مورد مطالعه و 

آموزشي، وضعيت يادگيري و بسته با ماهيت موضوعات 
  ي يادگيري متنوعي بهرهها سبكدرسي دانشجويان از 

يس مختلف ري تدها روشگيرند، لذا به كارگيري  مي
شده، سخنراني،   بحث، ايفاي نقش، مطالعه نظارت(

 بازديدهاي ميداني، كار عملياتيمطالعه موردي، نمايش، 
ي درسي، جزوات، ها كتاب( مواد درسي متنوع ...)

 يها آزمون  ...)دستورهاي كار ميداني و كارگاهي و
ي ها آزموناي،  هاي چند گزينه تست(ارزشيابي چندگانه 

هاي آموزشي  در دوره) ...تشريحي، مطالعه موردي و 

اي تحقق هاي درسي بر در برنامه) هاي تحصيلي ترم(
ي مختلف پيشنهاد ها سبكشرايط يادگيري متناسب با 

گردد و اين تنوع برنامه درسي به عنوان معياري براي  مي
  . ارزشيابي كارآموزشگران مد نظر قرار گيرد

ي يادگيري ها سبكآگاه نمودن دانشجويان پيرامون  ‐ 
مربوطه و مشاورة آموزشي خصوصاً براي دانشجويان 

ي ها روشكمك به آنها براي تطبيق الورود براي  جديد
ي يادگيري ها سبكآموزشي و مطالعة متناسب با 

در اين صورت آنها خواهند آموخت كه . شود پيشنهاد مي
 و ها قوتچگونه بهتر ياد بگيرند و با شناخت 

ي احتمالي، در قبال يادگيري خويش ها محدوديت
  . نمايند احساس مسئوليت مي

دانشجويان از بعد  بخشي از ق هاي اين تحقي طبق يافته ‐ 
باشند، لذا  ارايه مطالب، داراي سبك شفاهي مي

سازي زمينه براي طرح مباحث كالسي، و دادن  فراهم
فرصت به فراگيران براي نوشتن جزوات و توصيف و 
تشريح مطالب و اجتناب از طرح مفاهيم انتزاعي مبتني 

برداري براي تسهيل يادگيري دانشجويان  بر خالصه
  .گردد زبور پيشنهاد ميم

ز  که اياز بعد پردازش،  براي تسهيل يادگيري دانشجويان ‐ 
 زمينه سازي براي ،سبك يادگيري فعال برخوردارند

يادگيري از طريق انجام فعاالنه كارها، كاربرد و توصيف 
درك شده، انجام آزمايش، مشاهده كار با وسايل و ادوات 

  .گردد  ميو انجام امور بصورت گروهي پيشنهاد
ي ها سبكهاي اين تحقيق نشان داد كه هر چند  يافته ‐ 

يادگيري دانشجويان مورد مطالعه متنوع بوده و 
 ارايه شده در مقاطع تحصيلي كشاورزي نيز يها درس

ي ها روشي آموزشي متعدد به ويژه ها روشنيازمند 
ي تدريس ها روشگرايانه هستند، اما عمدتاً از  عمل

رسي به عنوان منبع درسي بهره سخنراني و جزوه د
بنابراين انجام اصالحات الزم در جهت . شود گرفته مي

ي ها ويژگيسازي برنامه درسي متناسب با  متنوع
جمله سبك يادگيري آنها از آموزشي دانشجويان 

 .گردد پيشنهاد مي
توان بر  يان را نميق نشان داد که دانشجوين تحقيج اي نتا‐ 

 مختلف هاي سبكت در يس و جنيليش تحصياساس گرا
 و يليش تحصين گراي کرد، بنابرايبند  طبقهيريادگي

 انتخاب ي برايار مناسبيتواند مع يت، نميجنس
  .د باشديس اساتي تدريها روش
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