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ي یادگیري دانشجویان در دانشکده ها سبکتبیین 
  کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

  

  * زاده ابوالقاسم شریف دکتر
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  *** کورش روستا دکتر
  چکیده

هاي یادگیري دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه  هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک
جامعه آماري . پیمایشی است –این تحقیق، از نوع توصیفی . آزاد اسالمی واحد بیرجند است

و  نفر تعیین گردید 69نفر بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  555تحقیق برابر 
ها از روش  براي انتخاب نمونه. نفر ارتقاء یافت 89ها، حجم نمونه  براي انتساب مناسب نمونه

هاي سبک  اي شامل شاخص ابزار تحقیق پرسشنامه. تصادفی استفاده شد - اي گیري طبقه نمونه
روایی پرسشنامه توسط جمعی از متخصصان مورد تأیید قرار . یادگیري سولمان و فلدر بود

براي % 64 -%84ایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرانباخ بین پ .گرفت
ها از ضریب همبستگی و آزمون  براي تحلیل داده. هاي مختلف پرسشنامه به دست آمد بخش

t سبک  بیشتر دارايکه به لحاظ بعد پردازش، دانشجویان  نشان دادنتایج تحقیق  .استفاده شد
بیشتر ، ارائهاز نظر بعد  ؛از سبک یادگیري شهودي ، بیشترریافتبه لحاظ بعد د ؛یادگیري فعال

داراي سبک  بیشتر آنهاانداز،  چشم/ به لحاظ بعد درك و فهم و  داراي سبک یادگیري شفاهی
 ي یادگیري وها سبکهمبستگی نشان داد که بین تحلیل نتایج . باشند گرا می یادگیري مرحله

کار در تدریس، روش آموزشی  کنفرانس و سمیناراز  گیري بهره(هاي آموزشی  برخی انگاره
، استفاده از روش آموزشی کارآموزي، رضایت از تدریس واحدهاي در آزمایشگاه و کارگاه

در این . داري وجود دارد رابطه مثبت و معنی) آموزشی  منابع از  ترکیبینظري و استفاده از 
انی به عنوان روش تدریس با نمرات گیري از روش سخنرمعلوم گردید که بین بهره ،راستا

مقایسه  نتایج آزمون .داري وجود داردمعنیمنفی  تفاوتفعال کسب شده در سبک یادگیري 
جنسیت، مقطع  وکه بین سبک یادگیري  بودحاکی از این نیز ) استیودنت t(ها میانگین

  .وجود نداردداري  دانشجویان تفاوت معنیتحصیلی و رشته تحصیلی 
  

دانشگاه ، سولمان -آموزش کشاورزي، سبک یادگیري، سبک یادگیري فلدر :لیديواژگان ک
  بیرجند اسالمی واحد آزاد
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  مقدمه 
 کند و به عنوان ی ایفا میآموزشفرآیندهاي کیفیت بهبود یادگیري نقش مهمی در بهبود 

و  رود کشاورزي به شمار می عالی ها و مراکز آموزش ترین وظیفه دانشکده عمده
هاي مربوطه  گذار و شناسهتأثیرهاي  ریزي اقتضایی برپایه درك سازه برنامه نیازمند
راهبردهاي  هاي مرتبط با سایر انگاره و ي یادگیريها سبکشناخت  بین،در این  .است

، با توجه به اهمیت آن در گزینش سبک تدریس مناسب، طراحی یادگیري – یاددهی
 از ،)1385حجازي، (و نظایر آن  فضاي آموزشی و تدوین مواد و محتواي آموزشی

هایی است که معوالً هر  مجموعه راه ،سبک یادگیري. استاي برخوردار  ویژهاهمیت 
 ).1987، 1یونسکو( کند از آنها براي حل مسئله، تفکر و یادگیري استفاده می فرد

یم، هایی اشاره دارند که بر مبناي آنها افراد مفاه ها و رویه ي یادگیري به شیوهها سبک
هاي جدید  آورند تا به مدد آن در برخورد با موقعیت وجود میه قوانین و اصولی را ب

هاي متفاوت دریافت و  در همین راستا، سبک یادگیري به عنوان شیوه. هدایت شوند
، 2ولفولک( سازماندهی و پردازش اطالعات و تجربیات از سوي افراد بیان شده است

1995.(   
هـا و ملزومـات یـادگیري و     ري به عنوان بازتاب مشخصهسبک یادگی ،به طور کلی

دهنـده وضـعیت مطلـوب چیـدمان عناصـر الزم بـراي        به عبارت دیگر به عنوان نشان
 3سولمان(شود  یادگیري محسوب می/ یادگیري بهینه فراگیران در یک موقعیت یاددهی

. را داردهر فراگیر سبک یادگیري مختص به خـویش  ). 1376، 5و مایر 2002، 4و فلدر
هـاي تـدریس و راهبردهـاي آموزشـی متفـاوت،       هر سبک یادگیري نیز نیازمنـد شـیوه  

هاي سازماندهی محتواي درسی، کم و کیف استفاده از وسـایل   تجارب آموزشی، شیوه
ریـزان و   آگـاهی برنامـه  . باشـد  مـی  هاي آموزشی خـاص  کمک آموزشی و سایر انگاره

ي هـا  سـبک و مدرسان مراکـز دانشـگاهی از    از جمله مربیان ،اندرکاران آموزشی دست
مناسب براي یادگیري آنهـا کمـک   سازي شرایط  تواند به فراهم یادگیري دانشجویان می

دهد که این جنبه مهم از آموزش کمتـر مـورد توجـه     شواهد نشان می ،با این حال. دکن
ز آموزش گیرد و مربیان اهمیت در خور توجهی را براي پرداختن به این جنبه ا قرار می
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و  هـا  سـبک قایل نیستند و اغلب از نحوه اقدام در این زمینه یعنی تهیه ابـزار شناسـایی   
ملزومات یادگیري، بکارگیري این ابزارها در زمان مناسب و تلفیق شناخت حاصـله در  

این در حـالی  ). 1376سیف، (هاي آموزشی و طرح درس آگاهی ندارند  طراحی برنامه
هاي آموزشی در راسـتاي بهبـود    می جوانب مرتبط با فعالیتاست که عدم توجه به تما

هـاي آموزشـی    شود که کارایی و اثربخشی فعالیت یادگیري سازنده فراگیران، باعث می
یکی از پیامدهاي چنین رویکـرد نادرسـتی، بـروز مسـایل     . )1381بازرگان، (تنزل یابد 

منـابع   رفـتن ر نتیجه هدر عدیده در ارتباط با یادگیري سازنده و خالق دانشجویان و د
مند براي  چاره چنین مسایلی در گرو تالش روش راه. باشد می نهادهاي آموزشی ذیربط

  . باشد هاي آموزشی مربوطه می هاي یادگیري فراگیران و نیز انگاره شناخت سبک
ي یادگیري و تبیین روابط آن با سایر ها سبکبا توجه به اهمیت شناخت 

شناخت سبک یادگیري با هدف تحقیق حاضر دگیري، هاي تدریس و یا انگاره
هاي  برخی شناسهرابطه بین سبک یادگیري و و نیز بررسی دانشجویان کشاورزي 

یادگیري  – یاددهیسري سازوکارها براي بهبود جریان  آموزشی و در نتیجه تبیین یک
   .به انجام رسیده است ی مورد مطالعهدر نظام آموزش

  
  پیشینه تحقیق

تحقیقات متعددي پیرامون سبک یادگیري در راستاي حـل  به اهمیت موضوع،  با توجه
 عامـل سبک یادگیري به عنوان یک  ،اتقدر این تحقی. مسائل آموزشی انجام شده است

سبک یادگیري به عنـوان  ، اي در مطالعه. است شدهگذار بر عملکرد فراگیران تبیین تأثیر
و  معرفی شـده اسـت  او با محیط  يارچگونگی یادگیري فرد و سازگ نمایانگر شاخص

ذهنـی   رفتاری را پیرامون یها نشانه یادگیري که سبک در این مطالعه اعتقاد بر این است
تحت عنوان همچنین در تحقیقی دیگر . )1994و همکاران،  1روان( دهد بدست می فرد

ي هـا  سـبک اثرات رهیافت تدریس بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزي با تغییر 
ري مسـتقل از زمینـه و   یسه نوع سبک یادگیري وابسته به زمینه، سبک یـادگ  ،ادگیريی

و  2دیـر ( داده شـد تفاوت یا خنثـی در میـان دانشـجویان تشـخیص      سبک یادگیري بی
 به عنواني یادگیري دانشجویان کشاورزي ها سبک ی دیگردر تحقیق ).1996همکاران، 

هـایی هماننـد    ورداري از خصیصـه کشـاورزي بـا برخـ    یند آموزشآعامل مهمی در فر
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ي هـا  سـبک هـاي   به تفاوتو در آن  را مورد بررسی قرار دادهمندي  عملگرایی و تجربه
هـاي تحصـیلی دانشـجویان و همچنـین      براساس رشتهفراگیران مورد مطالعه یادگیري 

تدریس کشـاورزي   يها ها در روش براساس جنسیت و لزوم در نظر گرفتن این تفاوت
روابـط اثـر    برخی مطالعات که به بررسـی  .)1994، 2و گارتون 1کانو( ستشده ااشاره 

ي یادگیري و تیپ شخصیتی آموزشگران کشـاورزي  ها سبک ،بخش بین روش تدریس
 ي یادگیري تنها خـاص دانشـجویان نیسـت   ها سبکاند اعتقاد دارند که تفاوت  پرداخته

خـویش،   هـاي  پـژوهش برخی دیگر از پژوهشگران در پـی  . )1992کانو و همکاران، (
ریـزي آموزشـی و    برنامـه  در روندتدریس هاي  روشي یادگیري و ها سبکبرهمکنش 

و روان و  1994گـارتون و روان،  ( انـد  را تبیـین نمـوده  هاي درسی  اجراي موفق برنامه
انجام شده اعتقاد بـر ایـن    3میتزلمدل نظري  بر پایه اي که در مطالعه .)1994همکاران، 
ـ روش تـدریس بـر موفقیـت تحصـیلی دانشـجویان       اثـر بخشـی  است کـه   واسـطه  ه ب

در . )1974، 5و بریـدل  4دانکـین ( شـود  ي یـادگیري تعـدیل مـی   هـا  سبک گري مداخله
که عملکرد دانشـجویان کشـاورزي در اثـر تطـابق     شده است   نشان داده تحقیقی دیگر

 .)1995، دیر( یابد ي یادگیري دانشجویان کشاورزي بهبود میها سبکفرایند آموزش با 
نقـش راهبردهـاي   توان به پژوهشـی بـا عنـوان بررسـی      هاي داخلی نیز می از پژوهش

در ایـن  . اشـاره نمـود   ي یادگیري دانشجویان کشاورزيها سبکیادگیري در  -یاددهی
هایی بین دانشجویان بر حسب سبک یادگیري مربوطه برمبنـاي سـبک    تفاوت ،پژوهش

هـاي   یافتـه ). 1383حجازي و همکاران، (سولمان مشخص شده است  -یادگیري فلدر
هاي یادگیري دانشـجویان کارشناسـی و کارشناسـی     کمقایسه سبتحقیق دیگري که به 

پرداختـه   هاي شهر تهران ارشد سه رشته علوم انسانی، پزشکی و فنی مهندسی دانشگاه
هاي مزبور بر حسب سبک یادگیري را  است، تفاوت شرایط یادگیري دانشجویان گروه

در پژوهشـی دیگـر، تفـاوت عملکـرد     ). 1377حسینی لرگـانی،  (ایی کرده است شناس
ي یـادگیري  هـا  سـبک یادگیري و ملزومات و شرایط یادگیري دانشجویان برخوردار از 

ه مشخص شـده  ي یادگیري مستقل از زمینها سبکوابسته به زمینه و دانشجویان داراي 
ي یــادگیري هــا ســبکهــاي تــدریس و آمــوزش بــا  اسـت و ضــرورت تطــابق انگــاره 
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اي دیگـر نیـز    در مطالعـه ). 1378رضـایی،  (قرار گرفتـه اسـت    تأکیددانشجویان مورد 
ي یادگیري دانشجویان با توجه به جنسیت، مقـاطع تحصـیلی و رشـته    ها سبکتفاوت 

 ،در ایـن تحقیقـات  ). 1380سـیف و حسـینی کرمـانی،    (تحصیلی شناسایی شده است 
ي یادگیري، تـالش شـود تـا شـرایط     ها سبکاسایی پیشنهاد شده است که عالوه بر شن

البتـه  . فراهم شودالزم براي فراگیري موثر دانشجویان برحسب سبک یادگیري مربوطه 
ریـزي   بلکه برنامـه  ،باشد هاي رسمی نمی توجه به سبک یادگیري فقط مختص آموزش

 ي یـادگیري هـا  سـبک بایست با توجـه بـه    هاي غیررسمی و بزرگساالن نیز می آموزش
اي پیرامـون   نتـایج مطالعـه   ،در ایـن خصـوص  . مخاطبان و ملزومات امر صورت گیـرد 

گذار بر آن حـاکی از ایـن اسـت کـه بـین      تأثیري یادگیري کشاورزان و عوامل ها سبک
) سن، تحصیالت، تجربه کـار کشـاورزي و غیـره   (هاي فردي  سبک یادگیري و ویژگی

هاي ترویجی، بازدیـد از   کالس شرکت در(کشاورزان و متغیرهاي آموزشی و ترویجی 
داري  رابطه معنـی ) ترویجی و نظایر آن –هاي آموزشی  مزارع نمایشی، اثربخشی روش

هاي ترویجی بـا توجـه شـناختی کـه از سـبک       است برنامه الزمرو  از این. وجود دارد
شـعبانعلی فمـی و همکـاران،    (آید، تـدوین شـود    هاي هدف بدست می یادگیري گروه

1385.(  
  

  هاو روش مواد
دایم تحقیق جزو تحقیقات کمی است که بر پایه راهبرد اتحقیق حاضر به لحاظ پار

این تحقیق به لحاظ . نماید پیمایش استوار است و غایت توصیف و تشریح را دنبال می
جامعه آماري تحقیق . کاربردي است ،ها، میدانی و به لحاظ هدف نحوه گردآوري داده

در سال  آزاد اسالمی واحد بیرجندکشاورزي دانشگاه  دانشجویان دانشکده ،حاضر
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با توجه  .بوده است 1383-1382تحصیلی

به واریانس برآورد شده در مرحله مطالعه اولیه در ارتباط با متغیر معدل دانشجویان 
نفر تعیین گردید  555N=( 69(آزاد اسالمی واحد بیرجند دانشکده کشاورزي دانشگاه 

روش از . نفر ارتقا یافت 85ها، حجم نمونه به  و جهت انتساب متناسب نمونه
بر اساس  ها انتساب متناسب براي تخصیص نمونهاي تصادفی با  گیري طبقه نمونه

اي بود که در دو  ابزار این تحقیق پرسشنامه. مقاطع تحصیلی بهره گرفته شد و جنسیت
ري اختصاص یبخش اول پرسشنامه به سبک شناسی یادگ .بخش اصلی طراحی گردید

که به لحاظ نظري بر توسعه الگوي یادگیري تجربی کولب شناسی  این سبک .یافت
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 1ساخته و استاندارد چهار بعدي پیششناسی  ماحصل توسعه سبکاستوار است، 
 بعداین چهار  .)1995 ،رلدفو  سولمان( باشد اي می سئوال دو گزینه 44مشتمل بر 

  :گونه عبارتند ازپیوستار 
  ؛ فراگیران بازاندیش _فراگیران فعال : بعد پردازش -
  ؛فراگیران شهودي _گرا  فراگیران حس :بعد دریافت مطالب -
  ؛ )کالمی(فراگیران شفاهی  _ي صرفراگیران ب :بعد درونداد -
  .گرا فراگیران کل _گرا  فراگیران مرحله: بعد درك و فهم -

یکی از  آن با  شناسی از طریق مقایسه ی مالکی این سبکیرواکه  الزم به ذکر است
هاي دیگر پرسشنامه  بخش. مشخص گردید 2همترازسنجش سبک یادگیري  هاي تست

هاي  منابع آموزشی، ویژگی  هاي تدریس، هاي آموزش شامل روش به تعیین انگاره
از طریق مرور  ربیتجمبانی نظري و پایه مرور  برکه ه فردي یادگیرنده اختصاص داشت

محاسبه ی پرسشنامه از طریق یپایا تدوین شده واي و جستجوي اینترنتی  منابع کتابخانه
 68/0 – 84/0ن بی کرانباخ يلفاآضریب  دامنه .محاسبه گردید کرانباخ يلفاآضریب 

 یی محتواییروا. نشان از مطلوبیت ابزار تحقیق داردهاي مختلف پرسشنامه  براي بخش
پرسشنامه مزبور  .قرار گرفت تأییدنیز از طریق جمعی از متخصصان مورد  ،پرسشنامه

ها  ی مورد نیاز براي گردآوري دادهیی و پایایبه عنوان ابزار تحقیق پس از تشخیص رو
را ابعاد این تحقیق متغیر وابسته الزم به ذکر است که . مورد استفاده قرار گرفت

که بر روي چهار پیوستار مدرج دو سویه دهد  ي یادگیري تشکیل میها سبکچهارگانه 
باشد که نمرات  درجه می 11در هر سویه داراي این پیوستار . مشخص شده است

بطور کلی هر بعد از چهار . شوند فراگیران براي آن بعد از سبک یادگیري قلمداد می
اي  و دو متغیر فاصله) دو سبک(اي  بعد سبک یادگیري یک متغیر اسمی دو مقوله

پس از تکمیل . تدوین گردیده است) پاسخگو براي هر یک از دو سبک نمره(
مورد  3صورت برخط ي یادگیري بهها سبکها، بخش مربوط به شناسایی  پرسشنامه

اي با  شده در قالب متغیرهاي اسمی و فاصله ي شناساییها سبکپردازش قرار گرفته و 
افزار  مه با کمک نرمهاي پرسشنا افزارهاي مناسب به همراه سایر بخش کمک نرم

SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.   
                                                                                                                                      
1. processing: active/reflective, perception: sensing/intuitive, input: visual/verbal, and 
understanding: sequential/global 
2. VAK inventory (Visual, Auditory, and Kinesthetic) 
3.http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.htmlwww4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/
felder/public/ILSpage.html 

http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.htmlwww4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/
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  نتایج
   ي یادگیريها سبک برحسبدانشجویان  توزیع فراوانی) الف

در راستاي توصیف وضعیت دانشجویان مورد مطالعه تالش شده است تا با رعایت 
 ارائه) 1(در قالب نمودار ي یادگیري ها سبکتوزیع فراوانی دانشجویان در   اختصار،

ري فعال و ي یادگیها سبکهاي حاصل، دانشجویان بیشتر از  بر اساس یافته .شود
ي ها سبکي یادگیري شهودي و شفاهی و نیز ها سبک. ندکن گرا پیروي می مرحله

سرانجام نوبت به . بصري و حسی به لحاظ فراوانی در مرتبه بعدي قرار دارند
  .در مرتبه آخر قرار دارند رسد که به لحاظ فراوانی گرا و بازاندیش می ي کلها سبک
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فعال   بازاندیش حسی شهودي بصري   شفاهی  مرحله گرا  کل گرا

  هاي یادگیري مختلف توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب سبک) 1(نمودار   
  

 ي یادگیريها سبکهاي آموزشی و  روابط بین شناسه) ب
ي یادگیري بر حسب ها سبکبا توجه به اینکه متغیر سبک یادگیري یا ابعاد چهارگانه 

است، بنابراین از ضریب   یري شدهگ اي اندازه نمرات کسب شده در سطح فاصله
ي یادگیري دانشجویان و ها سبکهمبستگی اسپیرمن براي بررسی همبستگی بین 

و ضریب ) 4تا1هاي  جدول(هاي آموزشی مورد ارزیابی در سطح ترتیبی  انگاره
ي یادگیري و متغیرهاي ها سبکهمبستگی پیرسون براي بررسی همبستگی بین نمره 

نتایج مربوط به محاسبه ) 1(در جدول . رفته شده استبهره گ) 5جدول (فردي 
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ي یادگیري دانشجویان و ارزیابی به عمل آمده ها سبکضریب همبستگی اسپیرمن بین 
شده در  ارائههاي  بر اساس یافته. شده است ارائهي آموزشی مورد استفاده ها روشاز 

فعال یادگیري  سبک ي از روش سخنرانی با نمرات کسب شده درگیر بهرهاین جدول، 
طور که مشهود است این   اما همان ،درصد است 5ي در سطح دار معنیداراي رابطه 
در تدریس با  کنفرانس و سمینارگیري از  عالوه بر این بهره. باشد می رابطه منفی

کار در روش آموزشی  ،بصرينمرات دانشجویان در ارتباط با سبک یادگیري 
، استفاده از روش آموزشی فعالبوط به سبک با نمرات مر آزمایشگاه و کارگاه

و گزارش با نمرات  مقاله ارائهو نیز  گرا مرحلهکارآموزي با نمرات سبک یادگیري 
باشند و  می يدار معنیداراي رابطه مثبت و گرا  حسکسب شده دانشجویان در سبک 

  .شد دار معنیدرصد  5ها در سطح  تمامی این رابطه
  

ي ها ي یادگیري با روشها سبکبین  اسپیرمن همبستگیریب نتایج محاسبه ض )1(جدول 
  آموزشی

ف
ردی

  

ي ها روشمیزان استفاده از 
  آموزشی

  ي یادگیريها سبک
  گرا کل  گرا مرحلهشفاهی  بصري  شهودي  گرا حسبازاندیش  فعال

 370/0 -127/0 490/0 -098/0 712/0 052/0 026/0 -415/0*  سخنرانی  1

  480/0  099/0  161/0  315/0*  475/0  -100/0  563/0  -081/0  کنفرانس  و سمینار  2
25/0  208/0  176/0  271/0  -154/0  367/0  -126/0  پروژه و مطالعه موردي  3  062/0  
  480/0  099/0  061/0  259/0  075/0  215/0*  646/0  451/0   و گزارش مقاله ارائه  4
  341/0  -133/0  351/0  131/0  855/0  -026/0  968/0  51/0*  کار در آزمایشگاه و کارگاه  5
  131/0  -212/0  22/0  -014/0  583/0  -078/0  37/0  511/0  کار در مزرعه   6
  145/0  -203/0  072/0  -249/0  526/0  -100/0  152/0  -199/0  بازدید علمی و گردش صحرایی  7
  011/0  348/0*  676/0  059/0  149/0 201/0  645/0  -065/0  کارآموزي  8

  ي در سطح یک درصددار معنی **درصد  5داري در سطح  معنی - *
  
نتایج مربوط به محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مربوط به ) 2(در جدول  

 ارائهي یادگیري چهارگانه ها سبکاستفاده از منابع آموزشی و نمرات کسب شده در 
ي از گیر بهرهشده از مجموعه روابط مورد بررسی،  ارائههاي  بر اساس یافته. شده است

داراي رابطه مثبت و بصري هاي کالسی با نمرات مربوط به سبک یادگیري  جزوه
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 کتاب درسیاستفاده از  رابطه بین  ،به همین روال. درصد است 5ي در سطح دار معنی
ي از استاد گیر بهرهو نیز گرا  مرحلهبه عنوان یک منبع آموزشی و نمره سبک یادگیري 

ي دار معنیرابطه مثبت  شهوديگیري مدعو یا کارشناس صاحب نظر و نمره سبک یاد
و  آموزشی  منابع از  ترکیبیهمچنین رابطه استفاده . درصد وجود دارد 5در سطح 

رابطه سایر . است شدهدار  معنی سطح یک درصددر بصري نمرات سبک یادگیري 
ي یادگیري چهارگانه مطرح ها سبکمتغیرهاي مربوط به منابع آموزشی مورد استفاده و 

  .دار نشده است معنیشده نیز 
  

منابع ي یادگیري با ها سبکبین  اسپیرمن همبستگینتایج محاسبه ضریب  )2(جدول 
  آموزشی مورد استفاده

یرد
  ف

میزان استفاده از منابع آموزشی 
  مختلف

  ي یادگیريها سبک
گرا کلگرا مرحله  شفاهی  بصري  شهودي  گرا حسبازاندیش  فعال

  243/0  -305/043/0*  526/0  415/0  -272/0  352/0  124/0  )نویسی جزوه( هاي کالسی جزوه  1
  181/0  245/0*  76/0  56/0  47/0 112/0  33/0-704/0  کتاب درسی  2
  22/0 601/0  51/0106/0**  359/0  -272/0  351/0  318/0  آموزشی  منابع از ترکیبی  3
501/0  022/0  -64/0  47/0  354/0  671/0-526/0  از پیش آماده هاي  جزوه  4  205/0  
  37/0  -41/0  09/0  71/0  65/0  511/0*  316/0  82/0   استاد مدعو یا کارشناس صاحب نظر   5
  344/0  -33/0  672/0  541/0  261/0  -18/0  52/0-299/0  عدم معرفی منبع خاص  6

  ي در سطح یک درصددار معنی **درصد  5داري در سطح  معنی * -
  

از بین روابط ارزیابی شده  ،دهد نشان می) 3(هاي جدول  همان طور که یافته
ي یادگیري ها سبکهاي آموزشی مورد نظر و نمرات حاصل از سوي آنها در  انگاره

 –گرا  مرحلهو  شفاهی –بصري  ،شهودي –گرا  حس ،بازاندیش –فعال (چهارگانه 
، تنها رابطه بین رضایت از تدریس واحدهاي نظري و نمرات سبک یادگیري )گرا کل

رابطه بین رضایت از سطح کاربرد و تازگی مطالب و نمرات سبک  و نیز گرا حسبعد 
  .شده است دار معنیدرصد مثبت و  5در سطح  بازاندیشیادگیري بعد 
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رضایت از ي یادگیري با ها سبکبین  اسپیرمن همبستگینتایج محاسبه ضریب  )3(جدول 
  هاي آموزشی انگاره

سطح رضایت دانشجویان از   ردیف
  زشیهاي آمو انگاره

  ي یادگیريها سبک
گرا کلگرا مرحلهشفاهی  بصريشهوديگرا حسبازاندیش  فعال

  281/0  412/0 257/0-371/0  161/0  335/0* 391/0-078/0  تدریس واحدهاي نظري  1
  561/0  203/0  811/0  112/0  313/0  -722/0  450/0  233/0  واحدهاي عملی و امکانات مربوطه   2
255/0  801/0  412/0  118/0  276/0  تدریس دروس عمومی  3  62/0  347/0  906/0  
  322/0  -564/0  528/0  119/0  272/0  -126/0  561/0  159/0  تدریس دروس تخصصی  4
  809/0  712/0  481/0  -22/0  983/0  281/0   181/0  031/0  هاي ارزشیابی روش  5
  511/0  -572/0  34/0-612/0  814/0  64/0  922/0-521/0  هاي تدریس آموزشگران روش  6
  142/0 082/0  241/0-353/0  461/0  189/0  612/0*  631/0  سطح کاربرد و تازگی مطالب  7
  311/1  -721/0  137/0-441/0  519/0  321/0  237/0-542/0  مشارکت دانشجویان   8
  847/0  451/0  44/0-253/0  142/0  -444/0  711/0-533/0  ي از وسایل کمک آموزشیگیر بهره  9

  ي در سطح یک درصددار معنی **درصد  5طح داري در س معنی * -
  

ي ها سبکبین محاسبه شده  یب همبستگیاضربه  ،)4(هاي جدول  براساس یافته
) کوییز(مکرر  هاي هاي ارزیابی آموزشی تنها رابطه برگزاري ارزیابی روشیادگیري با 
باشد  دار می درصد معنی 5گرا در سطح  یادگیري بعد مرحله با نمره سبک  در طول ترم

ي یادگیري مورد مطالعه رابطه ها سبکهاي ارزیابی مورد استفاده با  و سایر روش
  .داري ندارند معنی
  

هاي  روشي یادگیري با ها سبکبین  اسپیرمن همبستگینتایج محاسبه ضریب  )4(جدول 
  ارزیابی آموزشی

ف
ردی

  

  ي یادگیريها سبک  هاي ارزیابی مورد استفاده روش
گرا کلگرا مرحلهشفاهی  بصري  شهودي  گرا حسبازاندیش  فعال

  545/0  233/0  571/0-049/0  626/0  305/0  372/0-211/0 تکالیف و پروژه  ارائه   1
  046/0  292/0*  976/0  159/0  741/0 -262/0  141/0-065/0 مکرر در طول ترمهاي  ارزیابی   2
  414/0 -325/0  187/0  015/0  485/0  -55/0  653/0  058/0 امتحان پایان دوره    3

در آزمایشگاه و  شدهکار عملی و نظارت    4
 کارگاه 

031/0  183/0   481/0  977/0  202/0-586/0  612/0  812/0  

  ي در سطح یک درصددار معنی **درصد  5داري در سطح  معنی * -
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یادگیري  به جز سن که با نمره مربوط به سبکبیانگر این است که  )5(جدول نتایج 
با نمرات متغیرها  است، رابطه سایر دار شده  درصد معنی 5طح در س گرا حس
  . نشده استداري  ي یادگیري معنیها سبک
  

ي ها سبکبا فردي بین متغیرهاي  پیرسون همبستگینتایج محاسبه ضریب  )5(جدول 
   یادگیري

ف
ردی

  

  ي یادگیريها سبک  متغیرهاي مورد مطالعه
کل گرامرحله گرایشفاه  بصري  شهودي  گرا حسبازاندیش  فعال

 072/0 520/0 335/0-021/0  172/0  428/0* 651/0 046/0  سن   1
  106/0  024/0  201/0-127/0  479/0  -070/0  381/0  087/0  تعداد واحدهاي درسی گذرانده   2
  550/0  064/0  273/0-118/0  329/0  -010/0  321/0-250/0تعداد واحدهاي درسی تکرار شده   3
  198/0  296/0  247/0  220/0  146/0  273/0  158/0  321/0  راندهمعدل دروس گذ  4

  ي در سطح یک درصددار معنی **درصد  5داري در سطح  معنی * -
  
  ي یادگیري فراگیران ها سبکبررسی تفاوت ) ج
در مورد دو بعد از چهار بعد سبک یادگیري حسی و  ،)6(هاي جدول  بر اساس یافته 

درصد بین نمرات مربوط به  5ي در سطح دار معنی توان شاهد تفاوت گرا می مرحله
ي یادگیري دانشجویان مورد مطالعه بر اساس مقطع تحصیلی آنها بود ها سبک

 گفتتوان  هاي احراز شده توسط دو گروه، میبا توجه به میانگین). 2و1هاي  ردیف(
یشتر یادگیري ب که دانشجویان کاردانی نسبت به دانشجویان مقطع کارشناسی از سبک 

توان خاطر نشان  همین طور می. نمایند و برعکس گرا و کمتر شهودي پیروي می حس
 ساخت که دانشجویان مقطع کاردانی نسبت به دانشجویان مقطع کارشناسی، بیشتر

اختالف میانگین نمره  کهشود  مالحظه می همچنین. باشند گرا می گرا و کمتر کل مرحله
فقط در دو بعد یعنی بصري  ،یادگیري مختلف يها سبکدانشجویان دختر و پسر در 

توجه به با ). 6 جدول 4و 3هاي  ردیف(دار است  درصد معنی 5گرا در سطح  و مرحله
توان اذعان داشت که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان  می هاي حاصل میانگین

  .دارندگرا برخور گرا و کمتر شفاهی و کل یادگیري بیشتر بصري و مرحله  پسر از سبک
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ي ها سبکي نمرات مرتبط با ابعاد مختلف هانتایج آزمون مقایسه میانگین )6(جدول 
  یادگیري

ف
ردی

  

  کارشناسی  ردانیکا  استیودنت t مقدار آماره  میانگین نمرات سبک یادگیري گروههاي مورد مقایسه  سبک
  *849/2  )01/2( 12/9  2)49/1( 67/15  گرا  حس  1

  **904/3  )94/1( 80/8  )14/2( 49/4  مرحله گرا   2

    دانشجویان پسر  دانشجویان دختر  
  -823/1  )00/2( 02/9  )52/1( 04/7  بصري   3
  *977/2  )09/3( 02/10  )12/2( 81/6  مرحله گرا  4

    ها سایر رشته   رشته ترویج و آموزش کشاورزي  
  *169/3  44/5  24/9  فعال   5

   دح یک درصي در سطدار معنی **درصد  5داري در سطح  معنی*
اعداد داخل پرانتز انحراف معیار نمرات سبک یادگیري و اعداد خارج از پرانتز نیز مربوط به میانگین نمرات سبک 

  .یادگیري است
  
هر چند دانشجویان مورد مطالعه از بین دانشجویان هفت رشته تحصیلی  

ي تولیدات کارشناسی گیاهان دارویی، کارشناسی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژ(
گیاهی، کارشناسی زراعت، کارشناسی ترویج کشاورزي، کارشناسی علوم دامی و 

شده بودند، اما از آنجایی که پراکنش آنها در تمامی  انتخاب) کاردانی دامپزشکی
ها براي تحلیل واریانس مناسب نبود، بنابراین کل پاسخگویان به دو گروه  رشته

استیودنت  tبندي شده و از آزمون  دسته) ها تهترویج و آموزش کشاورزي و سایر رش(
ي یادگیري مورد مطالعه بهره ها سبکبراي مقایسه میانگین نمرات کسب شده در 

ي یادگیري ها سبکدر این راستا نتایج مربوط به مقایسه میانگین نمرات . گرفته شد
شده است، تفاوت  ارائه) 6(دانشجویان برحسب رشته تحصیلی که در جدول 

ي یادگیري دانشجویان رشته ترویج کشاورزي و ها سبکي را بین نمرات دار معنی
هاي بر اساس میانگین). 6 جدول 5ردیف (دهد  سایر رشته ها در بعد فعال نشان می

دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزي نسبت به هماالن خویش در  ،حاصل
  .گیرند اندیش بهره مییادگیري کمتر فعال و بیشتر باز ها از سبک  سایر رشته
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  گیري و نتیجهبحث 
بازاندیش سبک یادگیري نشان دادند که / هاي این پژوهش در ارتباط با بعد فعال یافته

فراگیران . باشند بخشی از دانشجویان مورد مطالعه از سبک یادگیري فعال برخوردار می
ق انجام فعاالنه کار مطالب را به بهترین وجه از طریو فعال تمایل دارند که اطالعات 

آنها همچنین زمانی به بهترین . ده و به خاطر بسپارندنمودرك  شریح،با بحث و تم أتو
گیرند که به آزمایش بپردازند، نحوه انجام کار با وسایل و ادوات را  نحو یاد می

در کل نشستن و  .صورت گروهی انجام دهنده مشاهده نمایند و کارها را ب  مستقیماً
هم براي  ،دارد هایی که فراگیران را به حالت منفعل نگه می به سخنرانی گوش دادن

و سولمان و  1982، 1الورنس( مشکل است بازاندیشفراگیران فعال هم براي فراگیران 
هاي یادگیري  شود مشخصه پیشنهاد می ها ویژگی با توجه به این .)2001فلدر، 

هاي درسی و آموزشی  ریزي امهبرشمرده شده براي این گروه از فراگیران در برن
سازي براي  براي تسهیل یادگیري این گروه از دانشجویان زمینههمچنین . گنجانده شود

یادگیري از طریق انجام فعاالنه کارها، کاربرد و توصیف درك شده، انجام آزمایش، 
  .گردد صورت گروهی پیشنهاد میه مشاهده کار با وسایل و ادوات و انجام امور ب

شهودي سبک یادگیري، بیشتر از / ویان مورد مطالعه در ارتباط با بعد حسیپاسخگ
هاي تازه یا  اکتشاف پدیدهاین گروه از فراگیران، . باشند برخوردار میشهودي  سبک

ها، نوآوري و عدم تکرار مطالب، طرح مفاهیم جدید را براي  روابط بین پدیده
هاي ریاضی نسبت  ها و فرمول چکیده ،دانند و با مطالب انتزاعی یادگیري مطلوب می

؛ الورنس، 1984، 3؛ کلب1996، 2فوجی( آیند تر کنار می گرا راحت به فراگیران حس
به لحاظ سبک یادگیري ممکن است هر فراگیري  ).2001؛ سولمان و فلدر، 1982
کار (گرا از انجام عملی کارها  گرا یا شهودي باشد که از این بین فراگیران حس حس

) هاي عملیاتی مانند مزارع آزمایشی براي دانشجویان کشاورزي ایشگاه، با صحنهدر آزم
برخوردار از سبک سازي براي یادگیري بهتر دانشجویان  فرضیه. آیند میبرتر  راحت

هاي حل مسئله، تشویق نوآوري،  از طریق بکارگیري رهیافتیادگیري شهودي 
ند بین مطالب آموزشی جدید با اکتشاف و طرح مفاهیم و مطالب جدید و ایجاد پیو

آوري  به هرحال در ارتباط با بعد دریافت فراهم .نماید ضروري میمسایل دنیاي واقعی 
هایی براي آموزش عملی، تشویق نوآوري، حل مسأله و ایجاد ارتباط بین مطالب  زمینه

ی گرای گرایی و عمل و با توجه به تجربه آموزشی و دنیاي واقعی پیرامون ضروري است
  .شود  هاي مزبور پیشنهاد می در آموزش کشاورزي، توجه به ضرورت

                                                                                                                                      
1. Lawrence  
2. Fuji  
3. Kolb  



نامۀ آموزش عالی  100
 

از بعد درونداد مطالب فراگیران مورد مطالعه اکثراً از هاي این تحقیق،  طبق یافته
چنین فراگیرانی با طرح مباحث کالسی و تدریس . سبک یادگیري شفاهی برخوردارند

طالب و انجام عملی کارها آموزشگران بر اساس نوشتن جزوه و توصیف و تشریح م
صورت ه برداري ب برداري و یادداشت گیرند و خالصه صورت گروهی بهتر یاد میه ب

؛ فلدر و 2001سولمان و فلدر، ( پسندند مفاهیم انتزاعی را براي یادگیري چندان نمی
سخنرانی و نوشتن  یعنی ،مرسوم ها و منابع آموزشی روش هرچند. )1998، 1سیلورمن

تواند با شرایط یادگیري این گروه از دانشجویان مناسبت داشته  ي میجزوه تا حد
از سبک یادگیري بصري برخوردار  نیزاز دانشجویان مورد مطالعه برخی اما  ،باشد
ها،  هاي درسی با درونداد تصاویر دیاگرام اینگونه فراگیران از کالس .اند بوده

کنند و آنها به مواد آموزشی  ل میهاي زمانی، فیلم و نمایش استقبا ها، سري فلوچارت
پیدا کنند  است، هاي مفهومی ارائه شده احتیاج دارند که از طریق مشاهده آنها به انگاره

هاي سخنرانی و  این گروه از فراگیران با روش .و بتوانند آنها را به یاد بیاورند
روش غالب مورد استفاده جهت تدریس به دانشجویان مورد (نویسی صرف  جزوه
سازي زمینه براي طرح  فراهمدر این راستا، . کنند چندان احساس راحتی نمی) مطالعه

مباحث کالسی، و دادن فرصت به فراگیران براي نوشتن جزوات و توصیف و تشریح 
برداري براي تسهیل  مطالب و اجتناب از طرح مفاهیم انتزاعی مبتنی بر خالصه

گیري از تصاویر به  بهرهو همچنین سبک شفاهی  برخوردار ازیادگیري دانشجویان 
هاي زمانی، فیلم و  ها، سري ها، فلوچارت هاي کمک آموزشی، دیاگرام کمک رسانه

سبک یادگیري بصري پیشنهاد برخوردار از یادگیري دانشجویان با نمایش متناسب 
  .گردد می

 انداز از اکثر دانشجویان مورد مطالعه در این تحقیق از بعد درك و فهم یا چشم
ي ها سبکچنین فراگیرانی خواهان آنگونه  .اند گرا برخوردار بوده سبک یادگیري مرحله

کننده  تدریسی هستند که به لحاظ سازماندهی حالت استقرایی داشته و تسهیل
اینگونه فراگیران دوست دارند که از طریق . باشند مشارکت فراگیران در یادگیري می

طور مقطعی از مرحله قبل ه نحوي که هر مرحله ببه  .مراحل فصلی و متوالی فراگیرند
آنها تمایل دارند که مسیرهاي گام به گام با نظم منطقی را بپیمایند تا به  .کند تبعیت می

بایست زمینه را براي ایجاد  بنابراین آموزشگران می .راه حل مسائل دست پیدا کنند
پیش . راهم سازندجامع فیت پیوند منطقی مابین مطالب و دست یافتن به یک کل

تواند به  ها، مطالعه منابع و مرور مطالب ارائه شده در جلسات گذشته می دهنده سازمان
                                                                                                                                      
1. Silverman  
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، 1؛ فلدر و هنریکوئز2001سولمان و فلدر، ( یادگیري این فراگیران کمک نماید
ه با مطالب گوناگون و هفراگیران ممکن است در مواج اشاره شد،همانطور که ). 1995

آنچه که . ي یادگیري بهره بگیرندها سبکگیري متفاوت از هر کدام از هاي یاد موقعیت
آوري زمینه مناسب براي یادگیري فراگیران با توجه به سبک  همانا فراهم ،مهم است

هاي تدریس، منابع  یادگیري، ماهیت مطالب و موقعیت یادگیري از طریق روش
سازماندهی و ین اساس، بر ا .آموزشی و کمک آموزشی مناسب و ترجیحاً متنوع است

صورت استقرایی از سوي آموزشگران، تسهیل مشارکت فراگیران در ه مطالب ب ارائه
سازي براي  مطالب، زمینه ارائهیادگیري، تدوین مسیرهاي گام به گام با نظم منطقی در 

سازي زمینۀ بهتر براي  به منظور فراهم متوالیایجاد پیوند منطقی بین مطالب جلسات 
  .گردد گرا پیشنهاد می سبک یادگیري مرحله برخوردار ازادگیري دانشجویان یتسهیل 

هاي آماري صورت  داري روابط در تحلیل همبستگی و آزمون با توجه به معنی
گذار تأثیري یادگیري یکی از عوامل ها سبککه توان خاطر نشان ساخت که  می  گرفته،

آموزشگران  گردد پیشنهاد می ،ور از این. آید به حساب می بر یادگیري دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی جمله دانشکده کشاورزي از  ،مراکز آموزش عالی کشاورزي

هاي آموزشی  ، تعیین سبک یادگیري دانشجویان را سرلوحۀ فعالیتواحد بیرجند
هاي درسی مربوطه در آغاز  خویش قرار دهند و از نتایج آن براي تدوین برنامه

ي ها سبکبا توجه به لزوم درك اهمیت تعیین  .ندگیر  هرهبهاي آموزشی  دوره
نظیر بهره هوش شناختی، (هاي فراگیران  ، تیپ شخصیتی و دیگر ویژگییادگیري

هاي معتبر و  ، ابزارها و آزمون)هوش هیجانی، خصایص کارآفرینانه، و نظایر آن
برگزاري  ،و تسهیل یادگیري فراگیران هاي درسی آن در برنامه گنجاندن ملزومات

ویت دانش، مهارت و تعهد قهایی براي تبادل تجربیات و ت هاي آموزشی و کارگاه دوره
و متخصصان آموزش کشاورزي  متخصصان روانشناسی تربیتیآموزشگران با کمک 

ان پس از آشنایی با سبک شناسی یادگیري و ملزومات آن رآموزشگ .گردد پیشنهاد می
نسبت به  قادر خواهند بود ،و محیط آموزشیهاي تدریس، منابع درسی  براي روش

هاي دانشجویان را بر اساس سبک یادگیري  هاي درسی که تفاوت تدوین برنامه
و درسی  هاي برنامه به بخشی تنوعبدین منظور، . نمایند، اقدام نمایند ملحوظ می

جمله سبک یادگیري آنها از  ،هاي آموزشی دانشجویان متناسب با ویژگیآموزشی 
   .باشد می ضروري

                                                                                                                                      
1. Henriques  
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هاي آموزشی و  داري که در این تحقیق بین برخی انگاره با توجه به روابط معنی
توان خاطر نشان نمود که  ، میشدي یادگیري دانشجویان مورد مطالعه آشکار ها سبک

ماهیت  بهوضعیت یادگیري و بسته  و از آنجایی که دانشجویان در هر دورة آموزشی
به کارگیري  بنابراینگیرند،  می  دگیري متنوعی بهرهي یاها سبکموضوعات درسی از 

بحث، ایفاي نقش، مطالعه نظارت شده، سخنرانی، مطالعه (هاي تدیس مختلف  روش
مواد درسی متنوع ) و نظایر اینها موردي، نمایش، بازدیدهاي میدانی، کار عملیاتی

نون ارزشیابی ف) غیرههاي درسی، جزوات، دستورهاي کار میدانی و کارگاهی و  کتاب(
در ) غیرههاي تشریحی، مطالعه موردي و  اي، آزمون هاي چند گزینه تست(چندگانه 

هاي درسی براي تحقق شرایط  در برنامه) هاي تحصیلی ترم(هاي آموزشی  دوره
گردد و این تنوع برنامه درسی به  ي مختلف پیشنهاد میها سبکیادگیري متناسب با 

آگاه نمودن . آموزشگران مد نظر قرار گیرد ارعنوان معیاري براي ارزشیابی ک
ي یادگیري مربوطه و مشاورة آموزشی خصوصاً براي ها سبکدانشجویان پیرامون 

هاي آموزشی و مطالعۀ  براي کمک به آنها براي تطبیق روش تازه وارددانشجویان 
از طریق پایگاه اینترنتی معاونت . شود ي یادگیري پیشنهاد میها سبکمتناسب با 

هاي آموزشی براي دانشجویان توسط  آموزشی دانشگاه و نیز با برگزاري دوره
هاي معتبر و  توان آنها را با آزمون متخصصان روانشناسی آموزشی و توزیع نشریه می

در این صورت آنها خواهند آموخت که چگونه . نحوه کاربرد و تحلیل نتایج آگاه نمود
هاي احتمالی، در قبال یادگیري  محدودیتها و  بهتر یاد بگیرند و با شناخت قوت
هاي  تداوم این مطالعه براي دانشجویان رشته. خویش احساس مسئولیت نمایند

ا کمک بهاي مزبور  تحصیلی و مقاطع مختلف از طریق تمام شماري گروه
و دیگر پارامترهاي شخصیتی براي تشخیص سبک یادگیري عتبر هاي م شناسی سبک

) و هیجانی، سبک شخصیتی، خصایص کارآفرینانه و غیره نظیر بهره هوش شناختی(
گیري از اطالعات  این پارامترها و ثبت و بهرهتمامی فراگیران و تعیین روابط بین 

گیري  هاي آموزشی و تحصیلی فراگیران جهت بهره حاصله در قالب پرونده
، هاي درسی و آموزشی ریزي آموزشگران و مدیریت مراکز آموزشی در طی برنامه

 ارائه، )اي هدایت تحصیلی و حرفه(هاي تحصیلی و پژوهشی فراگیران  انتخاب گرایش
تکالیف و ارزیابی آموزشی و همچنین تعیین و ارزیابی سبک تدریس آموزشگران 

  . گردد پیشنهاد می
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 منابع
  .انتشارات سمت: تهران. ارزشیابی آموزشی). 1381( بازرگان، عباس

: تهران. نیان در آموزش کشاورزي و منابع طبیعیچهار ب). 1385(حجازي، یوسف 
 .نشر پونه

گزارش نهایی ). 1383(زاده، ابوالقاسم، مرادنژادي، همایون حجازي، یوسف، شریف
ي یادگیري ها سبکیادگیري در  نقش راهبردهاي تدریس وطرح پژوهشی 

ی دانشکده اقتصاد و توسعه، پردیس کشاورزي و منابع طبیع. دانشجویان کشاورزي
 .تهران .دانشگاه تهران

هاي یادگیري دانشجویان کارشناسی و  کمقایسه سب. )1377( ریملرگانی، م یحسین
کارشناسی ارشد زن و مرد، قوي و ضعیف سه رشته علوم انسانی، پزشکی و فنی 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه  پایان .هاي شهر تهران مهندسی دانشگاه
 .تهران. طباطبایی

ي یادگیري وابسته به زمینه و نابسته به ها سبکمقایسه بین . )1378( اکبر ،رضایی
 .تهران. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی پایان .هزمین

 .تهران. نشر دوران .هاي یادگیري و مطالعه روش). 1376(سیف، علی اکبر 
یادگیري  يها سبکمقایسه ). 1380( مریم، لرگانیو حسینی سیف، علی اکبر 

فصلنامه . دانشجویان با توجه به جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی
 ).94-114(، سال هفتم، شماره اول، ریزي در آموزش عالی پژوهش و برنامه

زاده، ، حسین، محمدزاده نصرآبادي، مهناز، سلطانی، شهره، شریففمیشعبانعلی 
هاي یادگیري کشاورزان سبکشناخت و تحلیل عوامل موثر بر ). 1385(ابوالقاسم 

مجله علوم کشاورزي ). هاي گیالن، مرکزي و بوشهرمطالعه موردي در استان(
 .2، شماره 2-37، جلد ایران

محمد تقی  هترجم. براساس رویکرد شناختی روانشناسی تربیتی. )1376( ، ریچاردمایر
  .تهران. انتشارات جهاد دانشگاه تربیت معلم .فراهانی
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