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سبکهای یادگیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
عبدالرحیم غیاثی
عضو هیاتعلمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

هـدف كلـی ایـن تحقیـق ،بررسـی ارتبـاط سـبك یادگیـری بـا پیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعـی

بـود .جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش ،همـهی دانشـجویان پردیس کشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه تهـران بودنـد (،)N=3859
كـه  265تـن از آنـان بـر اسـاس فرمول کوکـران بـا روش نمونهگیری طبقهای با انتسـاب متناسـب به عنـوان نمونه آمـاری گزینش

شـدند .بـرای گـردآوری اطالعـات از پرسشـنامهای دو بخشـی شـامل ویژگیهـای فـردی و سـیاههی سـبکهای یادگیـری کلـب
اسـتفاده شـد .روایـی پرسشـنامه بـر پایـه نظـر شـماری از اعضـای هیاتعلمـی ترویـج و آمـوزش کشـاورزی و صاحبنظـران

مربـوط تأییـد شـد .بـرای تعییـن پایایی بخشهـای مختلف پرسشـنامه از تتـای ترتیبی اسـتفاده شـدکه مقدار آن بـرای اجزای

پرسشـنامه بیـن  θ =0/77 -0/86بـود .بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـا ،با توجه به ماهیت و سـطح اندازهگیری اسـمی سـبکهای
یادگیری ،از روشهای آماری ناپارامتری کای اسـکویر و کروسـکال والیس اسـتفاده شـد .نتایج نشـان دادند که سـبك یادگیری
بیشـتر دانشـجویان «جذبکننـده» میباشـد و بیـن سـبکهای یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی رابطهی معنـاداری وجـود دارد و
سـبکهای یادگیـری دانشـجویان در مقاطـع مختلـف تحصیلـی متفاوتاند.

ک یادگیری ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی،
کلید واژهها :سب 

نویسندهی مسئول :عبدالرحیم غیاثی

رایانامهagheyassi@uoz.ac.ir :

دریافت 93/2/23 :؛پذیرش93/7/23 :
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مقدمه

در ایـن زمینـه پورآتشـی و همـکاران ( ،)1388بـه نقـل از

پیشـرفت تحصیلـی یکـی از هدفهـای مهـم دانشـجویان،

کالکسـتون و مـورل( ،)1987نیـز بیـان میدارنـد کـه آگاهـی

آموزشـی یادگیـری را فراینـدی بسـیار مهـم میداننـد كـه

تـا نسـبت بـه تفاوتهـای یادگیـری فراگیران حسـاس شـوند.

خانوادههـای آنهـا و مسـئوالن آموزشـی میباشـد .مدیـران

روشـی اتنـادی بـوده و كلیـد پیشـرفت تحصیلـی میباشـد
(دمیربـاس و دمیركان .)2003،روشـن اسـت که افـراد با روش

همسـانی یـاد نمیگیرند (سـیریوپولوس و پومونیـس)2007،؛
یعنـی هـر کسـی سـبک یادگیـری خـاص خـود را دارد .مفهوم

سـبک یادگیـری بـرای نخسـتین بـار توسـط دان ،در سـال
 1960اسـتفاده شـد (داگ و جیسـر.)2009،

از سـبک یادگیـری فراگیـران بـه آموزشـگران کمـک میکنـد

از دیـدگاه ویلیامـز و همـکاران ( ،)2013نیـز درک و آگاهـی از
سـبکهای یادگیـری دانشـجویان بـرای تعییـن موضوعهایـی

ماننـد شـمار دانشـجویان کالس درس و نیازهـای یادگیـری
دانشـجویان بـه طـور فزاینـدهای سـودمند اسـت.

كلیـد اصلـی درگیـر كـردن و ادامـهی شـركت فراگیـران

در فرایندهـای یادگیـری و فراگیـری هـر چـه بیشـتر مطالـب

بـه دلیـل اهمیـت سـبکهای یادگیـری ،پـس از وی

توسـط آنـان ،درک سـبكهای یادگیـری و ترجیحهـای هر یك

یكـی از ایـن پژوهشـگران كـه تحقیقـات گسـتردهای در ایـن

آنـان را تحـت تأثیر قـرار دهـد (همایونی و عبدالهـی.)1382 ،

پژوهشـگران و محققـان بـه بررسـی در ایـن زمینـه پرداختند.
زمینـه انجـام داده اسـت كلب میباشـد که برای روشـن شـدن
مفهـوم سـبك یادگیری ،اسـاس پژوهشهای خـود را بر نظریه

یادگیـری تجربـی قـرار داد (همـان) .كلـب و كلـب (،)2005

شـهرت نظریـه یادگیـری تجربـی را دو ویژگـی جامـع بـودن و

كاربـردی بـودن آن در رشـتههای مختلف میداننـد (دمیركان
و دمیربـاس.)2008،

از آنهاسـت کـه میتوانـد بـه طـور مثبـت یـا منفـی عملكـرد

نتیجههـای تحقیقـات نشـان دادهانـد كـه سـازگار كـردن مـواد
آموزشـی بـرای بـرآورده كـردن نیازهـای گوناگـون یادگیـری
فراگیـران میتوانـد بـرای آنـان سـودمند باشـد .ایـن امـر

مسـتلزم آن اسـت كـه سـبكهای یادگیـری آنـان را شناسـایی
و بدانیـم كـه بـرای هـر سـبك چه نـوع مطالبـی مورد نیاز اسـت

(همـان) .پاپ زن و همـکاران( ،)1390در اهمیت سـبکهای

کلـب( ،)1984اشـاره میکنـد کـه سـبکهای یادگیـری بـه

یادگیـری بیـان میدارنـد کـه هماهنگـی سـبکهای یادگیـری

و اصلهایـی را بـه وجـود میآورنـد کـه آنـان را در برخـورد بـا

بهبـود کیفیـت کالس درس و دورههای آموزشـی نقش موثری

روشهایـی اشـاره دارنـد کـه در آن افـراد مفهومهـا ،قانونهـا
موقعیـت هـای جدیـد هدایـت میکنـد.

فراگیـران بـا روشهـای تدریـس از اقدامهایـی اسـت کـه در
ایفـا میکنـد.

از آن جـا كـه نظریـه یادگیـری تجربـی كلـب بـه صـورت

ایـن پژوهـش بـر پایـه نظریـهی یادگیـری تجربی كلـب قرار

سـعی شـد ایـن پژوهش بـر پایه ایـن نظریـه انجام شـود .كیف

یکـی از چهـار سـبک واگـرا ،همگـرا ،جذبکننـده و انطبـاق

گسـترده مـورد پذیـرش قـرار گرفتـه و مدلـی عمومـی اسـت،
( ،)1979سـبكهای یادگیـری را بـه صـورت شـاخصی مهم كه
چگونگی درك ،پاسـخ و عمل متقابل فراگیر با محیط یادگیری

د تعریـف کـرده اسـت (داگ و جیسـر.)2009،
را نشـان میدهـ 

همچنیـن ،سـبکهای یادگیـری بـه صـورت ثبـات فـرد در

ادراک ،حافظـه ،تفکـر و داوری در همـهی شـرایط همسـان
تعریـف شـدهاند (یامازاکـی .)2005،اسلاتس و همـكاران

( ،)1999بیـان میدارنـد كـه سـبكهای یادگیری دانشـجویان

كاربردهای گسـتردهای در آمـوزش دارند از جمله ،طبقهبندی

سـلیقهها یـا اولویتهـای یادگیـری بـرای درك نارسـاییهای
احتمالـی یادگیـری در مرحلههـای آغازیـن و گزینـش
روشهـای تدریـس مناسـب (دمیربـاس و دمیـركان.)2007،
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دارد .بنـا بـر ایـن نظریه سـبک ترجیحـی افراد بـرای یادگیری
یابنـده میباشـد .افـرادی کـه دارای سـبک یادگیـری واگـرا

هسـتند از ویژگیهایی مانند اسـتفاده از تجربههای شـخصی،
نـگاه بـه موقعیتهـا از جنبههـای گوناگـون ،ایجـاد ارتبـاط

بـا حجـم گسـتردهای از اطالعـات ،عالقـه بـه گرایشهـای

اجتماعـی ،بحـث و كار گروهـی ،آگاهی از احسـاس و عاطفهی
افـراد ،نگاهـی كلـی بـه یـك تصویر یـا موضـوع پیش از بررسـی

اجـزای گوناگـون آن ،احسـاس لـذت بـردن از نظریههـا و

دیدگاههـای جدیـد و افـكار سـازنده و دسـت اول ،عالیـق

فرهنگـی و هنـری زیـاد و توانایـی بـرای تخیـل پـردازی دارند
(همایونی،عبداللهـی .)1382،همچنیـن کسـانی کـه ترجیـح

میدهنـد از سـبک یادگیـری همگـرا اسـتفاده کننـد دارای
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ویژگیهایـی ماننـد به كار بردن عملی دیـدگاه و نظرها ،تركیب

در بررسـی خـود دریافتنـد کـه بیـن سـبکهای یادگیـری و

مسـاله بـا روش منطقـی ،عالقـه بـه آزمایـش كـردن فرضیههـا

سـبکهای یادگیـری و سـطح تحصیلـی ارتبـاط معنـیداری

كـردن نظریـه و عمـل ،مصمم و بـا اراده ،لذت بـردن از حل یك

و نظرهـا پیـش از پذیـرش قطعـی آنهـا ،توانایـی اسـتفاده از

مهارتهـا و تفكـر در مورد مسـایل و موضوعها ،تمركز درسـت
و روشـن بـر مسـایل ویـژه و تخصصـی ،توانایی برای پـی بردن

بـه ایـن كـه در كجـا یـك نظریـه میتوانـد جنبـه عملـی داشـته

باشـد ،حركـت از جزییـات بـه كلیـات ،تفكـر و ژرفاندیشـی و
عالقـه بـه كار در تنهایـی و خلـوت ،ایجـاد طرحهـای عملـی و

تفكـر راهبـردی یـا اسـتراتژیك هسـتند (همـان).

پیشـرفت تحصیلـی ارتبـاط وجـود دارد .همچنیـن آنـان بیـن
یافتنـد.

کلباسـی و همـکاران ( ،)1387بیـن نـوع سـبک یادگیـری

دانشـجویان بـا جنس ،مقطـع تحصیلـی و میانگیـن نمرههای

درسـی رابطـهی معنـیداری را ندیدند .پور آتشـی و همکاران

( ،)1388در بررسـی خـود به این نتیجه رسـیدند که پیشـرفت

تحصیلـی دانشـجویان بـا سـبکهای یادگیـری متفـاوت ،بـا
یکدیگـر تفـاوت معنـیداری دارد .بـه این معنی که ،پیشـرفت

امـا ،کسـانی کـه سـبک یادگیـری جذبکننـده را ترجیـح

تحصیلـی دانشـجویان با سـبک یادگیری انطباقیابنده بیشـتر

آن بـه صورتـی خالصـه بـوده ،دقیـق و منطقـی هسـتند و

پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان بـا سـبک یادگیـری همگـرا

میدهنـد ،توانـا در کسـب و درک اطالعـات گسـترده و تبدیـل
نظریههایـی کـه از لحـاظ منطقـی درسـت هسـتند را بـر
نظریههایـی کـه قابلیـت کاربـرد عملـی دارند ترجیـح میدهند

(پـاپ زن .)1390 ،در نهایـت کسـانی کـه سـبک یادگیـری

انطبـاق یابنده دارنـد ،ویژگیهـای انعطافپذیـری زیاد ،لذت
بـردن از تغییـر و دگرگونـی ،عالیـق گسـترده در زمینههـای
گوناگـون ،گرایـش به خطرپذیـری ،عالقه به جنبههـای پنهان

و هیجانانگیـز  ،عالقـه بـه بـودن بـا افـراد و یادگیـری از آنهـا
و همچنیـن كمـك گرفتـن از آنهـا در موقـع لـزوم ،پذیـرش
پاسـخ درسـت بـدون اینكه دلیـل منطقی آن را پرسـش كنند،
گرایـش بـه دیـدن كل یـك موضـوع پیـش از بررسـی جنبههای

گوناگـون و جزییـات دارنـد.

حسـینی لرگانی و سـیف ( ،)1380با اسـتفاده از پرسشنامه

سـبکهای یادگیـری کلـب ،سـبکهای یادگیری دانشـجویان
را بـا توجـه بـه جنـس آنـان مورد مقایسـه قـرار دادنـد و تفاوت
معنـیداری را بیـن سـبکهای یادگیـری زنـان و مـردان
ندیدنـد ،بیـن سـبکهای یادگیری و رشـتهی تحصیلی تفاوت

معنـیداری یافتنـد ،امـا بیـن سـبکهای یادگیـری و میانگین
نمرههـای درسـی رابطـهای ندیدنـد .همچنیـن تفـاوت

معنـیداری را در سـبک یادگیـری دانشـجویان مقطعهـای
مختلـف یافتنـد .یافتههـای همایونـی و عبداللهـی (،)1382

نشـان دادنـد که بین سـبکهای یادگیـری و موفقیت تحصیلی
رابطـهی معنـیداری وجـود دارد؛ امـا سـرچمی و حسـینی

( ،)1383ارتبـاط آمـاری معنـیداری بیـن سـبك یادگیـری و

میانگیـن نمـره دانشـجویان ندیدنـد .گـوون و کـروم (،)2007

از دانشـجویان بـا سـبک یادگیـری واگـرا میباشـد .همچنیـن

بیشـتر از دانشـجویان بـا سـبک یادگیـری واگـرا میباشـد،
امـا معیـاری و همـکاران ( ،)1388بیـن سـبکهای یادگیـری

و میانگیـن نمرههـای دانشـجویان اختلاف معنـیداری
را نیافتنـد .بایـراک و التـون ( ،)2009نیـز دریافتنـد کـه

سـبکهای یادگیـری دانشـجویان بـا توجه به سـطح تحصیلی
و جنـس تفـاوت دارد .کان ( ،)2009در بررسـی خـود بـه
ایـن نتیجـه رسـید کـه رابطـهای بیـن سـبکهای یادگیـری بـا

پیشـرفت تحصیلـی و سـطح تحصیلـی وجـود نـدارد امـا ،بـا

جنـس دارای رابطـه اسـت.

بنـا بـه اهمیـت شـناخت سـبکهای یادگیـری ،در

ایـن پژوهـش هـدف بـر آن اسـت کـه سـبکهای یادگیـری

دانشـجویان کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران

شـناخته شـود و رابطـهی آن بـا پیشـرفت تحصیلـی آنـان
بررسـی شـود.

روششناسی

جامعـهی آماری این تحقیق ،همهی دانشـجویان مشـغول

بـه تحصیـل پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه
تهـران ،در سـال تحصیلـی  1392-93بودهانـد کـه شـمار آنـان

 3859تـن بـود .بـرای تعییـن حجـم نمونـه از فرمـول کوکـران
اسـتفاده و  265تـن گزینـش شـد و از روش نمونهگیـری
طبقـهای بـا انتسـاب متناسـب بـرای نمونهگیـری اسـتفاده

شـد ابـزار تحقیق ،پرسشـنامهای مشـتمل بر دو بخش شـامل
ویژگیهـای فردی و سـیاههی سـبکهای یادگیـری کلب بود.
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بـرای سـنجش سـبكهای یادگیـری دانشـجویان از

پرسشـنامهی سـبكهای یادگیـری كلـب(،)LSI()1985
اسـتفاده شـد .نسـخهی نخسـت پرسشـنامهی سـبکهای

یادگیـری در سـال  1971توسـط کلـب طراحـی شـد و تاکنـون

چنـد بـار مـورد بازبینی قـرار گرفته اسـت اما ،علت اسـتفاده از
نسـخهی سـال  1985در ایـن پژوهـش ،علاوه بر در دسـترس

بـودن ایـن نسـخه ،مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـن فـراوان آن در

بررسـیهای داخلـی و همچنیـن اسـتفاده آن در جدیدتریـن
بررسـیهای بینالمللـی اسـت.

 SPSSو آزمونهـای آمـاری کای اسـکویر و کروسـکال والیس

تجزیـه و تحلیـل شـدند .علـت اسـتفاده از ایـن آزمونهـا
مقیـاس انـدازه گیـری متغیرهـای مـورد بررسـی بـود.
یافتهها

آمـار توصیفـی نشـان داد کـه  163تـن ( 62درصـد) از

دانشـجویان در مقطـع کارشناسـی 72،تـن ( 27/4درصـد) در

مقطـع کارشناسـی ارشـد و  28تـن ( 10/6درصـد) در مقطـع
دکتـری مشـغول بـه تحصیـل هسـتند .دو تـن نیـز مقطـع

این پرسشـنامه شـامل  12جمله و یك دسـتور کار اسـت كه

تحصیلـی خـود را مشـخص نکـرده بودنـد .از نظـر جنـس

هـر جملـه ایـن پرسشـنامه شـامل چهـار قسـمت بـا نامهـای

سـکونت بیشـتر دانشـجویان شـهر ( 84/3درصـد) و 15/7

چگونگـی نمرهگـذاری و تكمیل پرسشـنامه را نشـان میدهد.

تجربـه عینـی( ،)CEمشـاهده انعکاسـی( ،)ROمفهومسـازی
انتزاعـی( )ACو آزمایشـگری فعال ( )AEاسـت .از جمع این

چهـار قسـمت در  12جملـه یا پرسـش پرسشـنامه ،چهار نمره
بـه دسـت میآیـد که نشـانگر چهـار شـیوهی یادگیری اسـت.

 53/1درصـد افـراد مـرد و  46/9درصـد دیگـر زن بودند .محل

درصـد نیـز سـاکن روسـتا بودهانـد.

زمینـهی تحصیلـی  69/2درصـد از دانشـجویان کشـاورزی

و  30/8درصـد نیـز منابـع طبیعـی بـود .میانگیـن پیشـرفت
تحصیلـی دانشـجویان  16/20و انحـراف معیـار آن  ،1/54بـا

از کـم کـردن دو بـه دوی ایـن شـیوهها ،یعنـی کـم کـردن

دامنـه پراکندگـی  11/98 -19/46بـود .بـا توجـه بـه میانگین،

از مشـاهدهی انعکاسـی ،دو نمـره بـه دسـت میآیـد .ایـن

و ضعیـف طبقهبنـدی شـد .بـا توجـه بـه نتیجههـای به دسـت

مفهومسـازی انتزاعـی از تجربـهی عینـی و آزمایشـگری فعال

دو نمـره بـر روی دو محـور مختصـات قـرار میگیرنـد .یكـی

محـور عمـودی یعنـی تجربـهی عینـی – مفهومسـازی انتزاعی

( ،)AC - CEو دیگـری محـور افقـی مشـاهدهی انعکاسـی-

آزمایشـگری فعـال ( .)AE-ROاین دو محـور مختصات چهار

قسـمت یـك مربـع را تشـكیل میدهنـد ،كـه هـر چهـار سـبك
یادگیـری بـا نامهـای واگـرا ،همگـرا ،جذبکننـده و انطبـاق
یابنـده در یكـی از ایـن قسـمتهای مربـع قـرار میگیرنـد.
(لرگانـی و سـیف )1380،نـگاره .1

پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان بـه سـه گـروه قـوی ،متوسـط
آمـده ،درصـد فراوانـی هـر یـک از طبقههـا بدین صـورت بود:
طبقـه قوی  37/1درصد ،طبقه متوسـط  49/3درصد و ضعیف

 13/7درصـد .بـه ایـن ترتیـب ،حـدود نیمـی از دانشـجویان از

لحـاظ پیشـرفت تحصیلـی در طبقـه متوسـط قـرار میگیرنـد.
نتیجـه نشـان داد کـه سـبک یادگیـری بیشـتر در دانشـجویان

مـورد نظـر ،جذبکننـده میباشـد .درصـد فراوانـی هـر یک از

سـبکها در نـگاره  1نشـان داده شـده اسـت.

بـرای سـنجش روایـی پرسشـنامه در آغـاز پرسشـنامه به

فارسـی و بـار دیگـر به انگلیسـی برگردانده شـد و بـا متن اصلی
تطابـق داده شـد؛ سـپس ،نسـخه نهایـی را چند تـن از اعضای
هیـأتعلمـی گروه ترویج و آموزش كشـاورزی دانشـگاه تهران
تأییـد كردنـد .اعتبـار پرسشـنامهی سـبکهای یادگیری کلب

( ،)1985بـا اسـتفاده از تتـای ترتیبی سـنجیده شـد کـه مقدار
آن در هـر یک از مؤلفهها بدین گونه اسـت :آزمایشـگری فعال

ﻫﻤﮕﺮا

( ،)θ1 =0/86مفهومسـازی انتزاعـی ( ،)θ2 =0/83مشـاهدهی

انعکاسـی ( ،)θ3 =0/77تجربه عینـی (.)θ4 =0/83

پرسشـنامههای تکمیلشـده بـا اسـتفاده از نرمافـزار
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در جـدول  1درصـد فراوانـی دانشـجویان در سـبکهای

دارنـد دارای سـبک یادگیـری جـذب کننـده ،اما غالـب (53/6

تحصیلـی ،محـل سـکونت و زمینـهی تحصیلـی نشـان داده

دارای سـبک یادگیـری واگـرا هسـتند .همچنیـن جـدول 1

یادگیـری بـر پایـه پیشـرفت تحصیلـی ،جنـس ،مقطـع
شـده اسـت .جدول  1نشـان میدهـد که بیشـتر دانشـجویانی
کـه از نظـر پیشـرفت تحصیلـی در طبقـه قـوی و متوسـط جای

درصـد) دانشـجویانی کـه پیشـرفت تحصیلـی ضعیفـی دارنـد
نشـان میدهـد کـه سـبک غالـب در دانشـجویان دختـر و پسـر

سـبک یادگیـری جذبکننـده اسـت.

جـدول  -1توزیـع دانشـجویان در سـبکهای یادگیـری بـر پایـه پیشـرفت تحصیلـی ،جنـس ،مقطـع تحصیلـی ،محـل
سـکونت و زمینـه تحصیلـی

انطباق یابنده
متغیر

سطح

پیشرفت تحصیلی

قوی
متوسط
ضعیف
مرد

جنس
مقطع تحصیلی

محل سکونت
زمینه تحصیلی

زن
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
روستا
شهر
کشاورزی
منابع طبیعی

شمار درصد فراوانی
18
11
1
16
11
11
10
6
2
25
21
6

18/4
8/9
3/5
11/8
9/2
6/7
13/9
21/4
4/9
11/4
11/5
7/4

همگرا

واگرا

شمار درصد فراوانی
12
13
7
16
17
21
11
2
6
27
24
10

جــدول  1نشــان میدهــد کــه بیشــتر دانشــجویان

کارشناســی ارشــد و دکتــری دارای ســبک یادگیــری

جذبکننــده هســتند امــا ســبک یادگیــری بیشــتر

جذب کننده

شمار درصد فراوانی
24
48
19
46

11/8
9/9
17/9
11/8

45
68
22
5
15
79
72
23

14/2
12/9
15/3
7/1
14/6
12/3
13/2
12/3

25/1
35/7
53/6
33/8
37/4
41/7
30/1
17/9
36/6
35/9
39/6
28/4

شمار

درصد فراوانی

44
59
9
58

44/7
45/5
25
42/6
39/2
38/7
40/3
53/6
43/9
40/4
35/7
51/9

47
63
29
15
18
89
65
42

آزمـون کای اسـکویر بیانگـر آن اسـت کـه تفاوتـی در میـان
فراوانیهـای هـر گـروه بـر پایـه محـل سکونت(روستا/شـهر)

وجـود نـدارد.

دانشــجویان کارشناســی واگــرا اســت .همچنیــن جــدول 1

لـذا میتـوان داوری کـرد کـه بیـن سـبکهای یادگیـری و

ســاکن روســتا و شــهر ،جذبکننــده اســت .همچنیــن ســبک

وجـود نـدارد( .)X =1/66 ، P=0/6آزمـون  Xتفاوتـی را در

نشــان میدهــد کــه ســبک یادگیــری بیشــتر دانشــجویان

یادگیــری بیشــتر دانشــجویان کشــاورزی ،واگــرا و بیشــتر
دانشــجویان منابــع طبیعــی ،جذبکننــده اســت.

محـل سـکونت افـراد مـورد نظـر رابطـهی آمـاری معنـی داری
2

2

میـان فراوانیهـای مـردان و زنـان دانشـجو ،نشـان نـداد ،لـذا
میتـوان داوری کـرد کـه بیـن دو متغیـر مـورد بحـث رابطـه

نتایـج آزمـون کای اسـکویر بـرای بررسـی مقایسـه

وجـود نـدارد(ّ .)X =1/12 ،P=0/7امـا آزمـون کای اسـکویر

ویژگیهـای فـردی مـورد بررسـی بیانگـر آن اسـت کـه

پایـه مقطـع تحصیلـی تفـاوت معنـیداری میـان فراوانیهـای

فراوانیهـای هـر سـبک یادگیـری بـر پایـهی هـر یـک از
تفاوتـی در میـان فراوانیهـای هـر گـروه بـر پایـه گرایـش

تحصیلی(کشـاورزی/منابع طبیعـی) وجـود نـدارد .لـذا،
میتـوان داوری کـرد کـه بیـن سـبکهای یادگیـری و

زمینـه تحصیلـی (کشـاورزی/منابع طبیعـی) افـراد مـورد
بررسـی رابطـهی آمـاری معنـیداری وجـود نـدارد(،P=0/09

 .)X2=6/48همچنیـن نتایـج دیـده شـده و بـه دسـت آمـده

2

بـرای مقایسـه فراوانی دانشـجویان در سـبکهای یادگیری بر
هـر گـروه بـر پایـه مقطـع تحصیلـی نشـان داد ،بنابرایـن
میتـوان ادعـا کـرد کـه بـه احتمـال  95درصـد بین سـبکهای
یادگیـری و مقطـع تحصیلی دانشـجویان مـورد مطالعـه رابطه

وجـود دارد (.)X =13/2 ،P=0/04
2

بـه منظـور بررسـی تأثیـر سـبک یادگیـری بـر پیشـرفت

تحصیلـی دانشـجویان از آزمـون کروسـکال والیـس اسـتفاده
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شـد و یافتههـا نشـان دادنـد کـه سـبک یادگیـری بـر پیشـرفت
تحصیلی دانشـجویان مـورد نظر در سـطح  P =0/05تاثیر دارد

(.) X2 =9/27 ،df =3 ،P=0/02
بحث و نتیجه گیری

ایـن یافتـه بـا یافتـهی حسـینی لرگانـی و سـیف (،)1380

معیـاری و همـکاران ( ،)1388بایـراک و التـون (،)2009
همخوانـی دارد .بـر ایـن پایـه ،یافتههـا گویـای آنند که سـبک
یادگیـری بیشـتر دانشـجویان مقطـع کارشناسـی سـبک واگـرا

و در مرتبـه بعـدی جـذب کننـده اسـت .همچنیـن ،سـبک

بـا توجـه بـه اهمیـت سـبکهای یادگیـری دانشـجویان در

یادگیـری بیشـتر دانشـجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد جذب

پیشـرفت تحصیلـی ،شـناخت آن برای بهبـود برنامـه ریزیها

یادگیـری بیشـتر دانشـجویان دکتـری سـبک جـذب کننـده و

ارتقـای بهـرهوری تدریـس و یادگیـری و در نتیجـه ارتقـای
ضـرورت دارد.

کننـده و در رتبـه بعـدی سـبک واگـرا اسـت .امـا ،سـبک
سـپس سـبک انطبـاق یابنـده بـوده اسـت.

همانگونه که دیده شـد ،بیشـتر دانشـجویان مـورد مطالعه

آزمـون کروسـکال والیـس نشـان داد کـه سـبک یادگیـری

یادگیـری واگـرا بودهانـد .نتایـج همچنیـن گویـای آن اسـت که

نتیجـه بـا یافتههای همایونـی و عبداللهی ( ،)1382پورآتشـی

دارای سـبک یادگیـری جذبکننـده و برخی نیز دارای سـبک
بیـن زمینـه تحصیلـی ،محـل سـکونت و جنـس بـا سـبکهای

یادگیـری رابطـهای وجـود نـدارد در نتیجـه میتـوان گفـت کـه

رشـته تحصیلـی ،محـل سـکونت و جنـس نقشـی در سـبک
یادگیـری دانشـجویان نـدارد .بنابرایـن زمینـهی تحصیلـی و

جنـس ،نمیتوانـد معیـار مناسـبی بـرای گزینـش روشهـای

تدریـس باشـد .امـا ،نتایـج یافتههـا نشـان دادنـد کـه بیـن
مقطـع تحصیلـی دانشـجویان و سـبکهای یادگیـری آنـان
رابطـه وجـود دارد.

دانشـجویان در پیشـرفت تحصیلـی آنـان موثـر اسـت .ایـن

و همـکاران ( ،)1385گـوون و کـروم ( ،)2007همخوانـی دارد.
بـا توجـه بـه ایـن کـه پیشـرفت تحصیلـی از هدفهـای

مهـم دانشـجویان و مدیـران آموزشـی اسـت .پـس ،مدیـران

آموزشـی باید از سـبکهای یادگیری فراگیرانشـان آگاه باشند

تـا بتواننـد آنـان را در دسـتیابی بـه پیشـرفت تحصیلـی باالتـر

یـاری کننـد .لـذا پیشـنهاد میشـود ،مدیـران آموزشـی بـرای
بهبـود پیشـرفت تحصیلی فراگیرانشـان سـبک یادگیـری آنان

را شناسـایی کننـد.
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Abstract
The main purpose of this study was to investigate relationship between learning styles and academic
achievement among agricultural and natural resource students, of the University of Tehran. The statistical population consisted of 3859 agricultural and natural resources students in 2013-2014 academic
year from that, 265 students were randomly selected. Data were gathered through the application of an
instrument consisted of main two parts including Kolb Learning Style Inventory of 1985. The research
instrument was given to the academic staff of the department of Agricultural Extension and Education,
University of Tehran to test its content validity. Ordinal Theta coefficient was calculated to measure
reliability of items of learning styles (θ= 0.77-0.86). During this study, non-parametric statistical methods were used and data were analyzed using SPSSwin15. Applying Kruskal–Wallis test revealed that
students with different type of learning style were significantly different in academic achievement. In the
study, majority of the students were found to have assimilator and diverger learning styles.
Index Terms: Learning styles, academic achievement, agricultural and natural resources students
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