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  چکيده
  

با هدف شناسايي سبكهاي تدريس و يادگيري مدرسان و دانشجويان دانشكده كشاورزي و 
هاي تدريس و يادگيري بر  عدم مطابقت سبك/ و بررسي تأثير مطابقتطبيعي دانشگاه كردستان منابع

ابزار استفاده شده در اين . آزمون استفاده گرديد آزمايشي پس عملكرد درسي دانشجويان، از يك طرح شبه
افزار  هاي گردآوري شده از طريق نرم داده.  بودKolbهاي تدريس و يادگيري  تحقيق پرسشنامة سبك

SPSSهاي آمار توصيفي، آزمون ارگيري شاخص و با به كT استيودنت، و تحليل واريانس چند متغيره 
نتايج حاصله نشان داد كه در ميان دانشجويان دختر، سبك غالب يادگيري سبك . تجزيه و تحليل گرديد

همچنين نتايج . است" انطباق يابنده"و در ميان دانشجويان پسر سبك غالب يادگيري سبك " جذب كننده"
هاي مذكور، سبك   دست آمده حاكي از آن بود كه سبك غالب تدريس در ميان مدرسان دانشكدهبه

هاي يادگيري دانشجويان دختر مطابقت دارد تا با  باشد كه عمدتاً با سبك مي" جذب كننده"تدريس 
  ‐ هاي تدريس  نشان داد كه مطابقت ميان سبكTنتايج آزمون. هاي يادگيري دانشجويان پسر سبك
توان نتيجه  بنابراين مي. داري دارد هاي يادگيري  بر عملكرد درسي دانشجويان تأثير مثبت و معني سبك

هاي  هاي تدريس خود را با سبك گرفت كه اگر مدرسان دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي بتوانند سبك
ردار خواهند تري برخو يادگيري دانشجويان متناسب سازند، دانشجويان آنان از عملكرد درسي مطلوب

توان جهت بهبود فرايند تدريس و يادگيري در دانشكدة كشاورزي و  از نتايج اين تحقيق مي. شد
  .طبيعي دانشگاه كردستان استفاده كرد منابع
  

هاي يادگيري،  هاي تدريس، سبك طبيعي، سبك عالي كشاورزي و منابع آموزش : كليديواژه های
  .يادگيري تجربي، عملكرد درسي

  
  مقدمه

هاي موجود در زمينة روانشناسي تربيتي  بنا بر نظريه
عالي، عوامل متعددي در موفقيت تحصيلي  در آموزش

دانشجويان تأثيرگذار است كه ازجملة آنها ميزان انطباق 
هاي تدريس  هاي يادگيري دانشجويان و سبك ميان سبك

  ). Briggs, 2003(مدرسان است 

بيشترين   که است بسياري از تحقيقات نشان داده 
هاي  آيد که سبک موفقيت تحصيلي، زماني به دست مي

هاي يادگيري دانشجويان را نيز  تدريس مدرسان، سبک
به عبارتي، هرچه سبک تدريس . مورد توجه قرار دهد

مدرس با سبك يادگيري دانشجو مطابقت بيشتري داشته 
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 Dunn(او باالتر خواهد بود  باشد، معدل دانشجو و نمره 

etal, 1995( .  
Payne )۲۰۰۰(اي در دانشگاه ايالتي   در مطالعهKent 

تأثير مطابقت  Kolbآمريکا با استفاده از تئوري يادگيري 
ميان سبكهاي تدريس و يادگيري مدرسان و دانشجويان را 
بر موفقيت تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه قرار داد و 

نها با هاي يادگيري آ نتيجه گرفت که دانشجوياني که سبک
هاي تدريس مدرس مطابقت دارد، در مقايسه با  سبک

اين مطابقت ميان سبک يادگيري آنها با سبک  کساني که 
تدريس مدرس وجود نداشت؛ نمرات پايان ترم باالتري 

  . گرفتند
بر روي  )٢٠٠٠(Coker در مطالعه ديگري که توسط 

ها  دانشجويان رشته تربيت بدني صورت گرفت، از آزمودني
 را دوبار Kolbواست شد كه پرسشنامه سبک يادگيري درخ

يکبار براي حالتي که در كالس درس نشسته . تکميل کنند
دادن اطالعات را دريافت  و از طريق مشاهده و گوش

و يكبار نيز براي زماني كه از ) مشاهدة انعكاسي(كنند  مي
طريق تمرين کردن عملي در مورد همان موضوع کالسي 

گيرند و به آنها آموزش داده  مي  قرار قبلي تحت آموزش
نتايج نشان داد که سبک ). آزمايش عملي(شود  مي 

از پاسخگويان در مورد دو موقعيت % ۶۰يادگيري حدود 
اين مطالعه نشان داد که . مذکور کامالً متفاوت از هم بود

سبک يادگيري فرد بسته به موقعيت تدريس نيز تغيير 
تند سبک يادگيري خود را خواهد کرد و افراد قادر هس

. متناسب با موقعيت و محيط مورد آموزش تغيير دهند
اين تحقيق براي مدرسان دارد اين است که  که  پيام مهمي

مدرس بايستي بداند که در چه موقعيت و تحت چه 
شرايطي مشغول تدريس است و سپس تدريس خود را 
متناسب با سبک يادگيري که براي آن موقعيت مناسب 

وري از تدريس به دست  ، انتخاب نمايد تا حداکثر بهرهاست
  . آيد

Spoon )۱۹۹۶(اي تأثير تطابق ميان   در مطالعه
هاي تدريس و يادگيري را بر موفقيت تحصيلي  سبک

يافتة جالب توجه . فراگيران بزرگسال مورد بررسي قرار داد
در مطالعه فوق اين بود که هيچ گونه رابطة آماري 

ن تطابق يا عدم تطابق سبک تدريس و داري ميا معني
نتيجة اسپون . يادگيري و موفقيت تحصيلي به دست نيامد

. با گزارشهاي منتشره در ادبيات تحقيق همخواني نداشت
گويد از آنجا که  مي لذا نامبرده در توجيه اين نتيجه 

مشارکت کنندگان در تحقيق وي، جملگي بزرگساالني 
ند، لذا قادرند در سبک بودند که تجربة فراواني داشت

پذيري زيادي نشان داده و خود را با  يادگيري خود انعطاف
  . سبک تدريس مدرس مطابق سازند

Lange )۱۹۹۳(هاي   در بررسي سبک
يادگيري در ميان دانشجويان و مدرسان رشته /تدريس

هاي   اين نتيجه رسيد که زماني که سبک پرستاري به
 دانشجويان پرستاري هاي يادگيري تدريس مدرس با سبک

مطابقت دارد، ميزان عدم موفقيت در آزمون درس يا ميزان 
حذف درس از سوي دانشجويان به ميزان قابل توجهي 
. کمتر از زماني خواهد بود که چنين مطابقتي وجود ندارد

به عالوه، نامبرده نتيجه گرفت که دانشجوياني که داراي 
 هستند، سبک يادگيري متناسب با سبک تدريس مدرس

 اين ويژگي را ندارند، ديدگاه  در مقايسه با دانشجوياني که
تري نسبت به درس و مدرس مربوطه پيدا  و نگرش مثبت
نهايتاً نامبرده نشان داد که دانشجوياني که . خواهند کرد

 تطابق و   آنها با سبک تدريس مدرس سبک يادگيري
ژگي را تناسب دارد، در مقايسه با دانشجوياني که چنين وي

  . ندارند، نمرات پايان ترم باالتري کسب کردند
 در )Welborn )۱۹۸۶در تحقيق ديگري كه توسط 
يادگيري بر موفقيت /زمينه تأثير تطابق سبكهاي تدريس

دانشجويان بزرگسال صورت گرفت، نتايجي تقريباً مشابه با 
دريافت كه  Welborn.  به دست آمد)Spoon )۱۹۹۶نتايج 

 دانشجوي بزرگسال بيشتر تحت تأثير موفقيت تحصيلي
اش است تا مطابقت ميان  انتظار دانشجو از معدل و نمره

البته ايشان .  وي با سبك تدريس مدرس سبك يادگيري
نتيجه گرفت كه اگر متغير انتظارات دانشجو را لحاظ نكند، 

اي تحت تأثير  ه آنگاه موفقيت تحصيلي دانشجو تا انداز
اين  خواهد گرفت؛ به طوري كه سبك تدريس مدرس قرار 
  .دار بود تأثير از لحاظ آماري معني

هاي تدريس و يادگيري  اگرچه تأثير تطابق ميان سبك
بر موفقيت تحصيلي، در كشورهاي گوناگون و در 

اي مطالعه  عالي به شكل گسترده هاي مختلف آموزش بخش
شده است، اما بررسي ادبيات موضوع نشان داد كه چنين 

عالي كشاورزي ايران كمتر مورد توجه  ي در آموزشتحقيقات
دهد که در شرايط  مي شواهد امر نشان . قرار گرفته است

حاضر اکثر مدرسان آموزش عالي کشاورزي ايران، در 
هنگام طراحي استراتژيهاي تدريس توجه چنداني به در 

. هاي يادگيري دانشجويان خود ندارند نظر گرفتن سبک
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اين موضوع به خاطر کمبود تحقيقات شايد يکي از داليل 
مربوط به روانشناسي تربيتي در نظام آموزش عالي 

هاي غيررسمي  مصاحبه. کشاورزي ايران در اين زمينه باشد
صورت گرفته توسط محقق با مدرسان آموزش عالي  

هاي کشاورزي، تجربة  کشاورزي کشور در برخي از دانشکده
ي کشاورزي کشور چندين ساله محقق در نظام آموزش عال

که مرتبط با موضوع تدريس و يادگيري (و تخصص نامبرده 
بيانگر اين است که اکثر ) در آموزش عالي کشاورزي است

مدرسان آموزش عالي تصورشان بر اين است که اگر 
دانشجويان در کالس درس آنها نمرة خوبي کسب نکرده و 

دهند، نه به خاطر  عملکرد مناسبي از خود نشان نمي
امناسب بودن سبک تدريس مدرس بلکه به خاطر ن

عالقگي و ساير متغيرهايي است که مربوط  انگيزگي، بي بي
اما علم روانشناسي تربيتي اعتقاد دارد که . به دانشجو است

هاي تدريسي استفاده کند  اگر مدرس سعي کند از سبک
هاي مختلف  هاي يادگيري گروه که متناسب با سبک
گاه ضمن باال رفتن عملکرد تحصيلي دانشجويان باشد، آن

دانشجويان، موجب افزايش عالقه و انگيزة آنها نيز خواهد 
بر اين اساس، هدف کلي اين تحقيق بررسي تأثير . شد

مطابقت ميان سبكهاي تدريس و يادگيري بر عملكرد 
طبيعي  هاي كشاورزي و منابع تحصيلي دانشجويان دانشكده

بود فرايند تدريس و دانشگاه كردستان بود تا به به
به منظور . هاي فوق كمك شود يادگيري در دانشکده

دستيابي به هدف كلي باال، اهداف اختصاصي زير در نظر 
  :گرفته شد

هاي  هاي يادگيري دانشجويان دانشکده شناسايي سبک
  مذكور؛

هاي  هاي تدريس مدرسان دانشکده شناسايي سبک
  فوق؛ و

تدريس هاي  سنجش ميزان مطابقت ميان سبك
هاي  ه مدرسان و سبكهاي يادگيري دانشجويان در دانشكد

ذكر شده و بررسي تأثير آن بر عملكرد تحصيلي 
 .دانشجويان

 مواد و روش ها
به منظور دستيابي به اهداف فوق، از يك طرح 

استفاده ) Postest group design(آزمون  آزمايشي پس شبه
 مستقل شد؛ زيرا امكان دستكاري متغيرهاي وابسته و

گروهها )۱: متغيرهاي مستقل شامل. وجود نداشت

و ) غيرمطابق با هم/ هاي يادگيري و تدريس مطابق سبك(
متغير وابسته تحقيق نيز . بود) مذكر و مونث(جنسيت )۲

  .نمرات نهايي دانشجويان در آخر ترم بود
در اين تحقيق فرضيات صفر زير مورد آزمون قرار 

  :گرفتند
بين نمرات پايان ترم : ۱فرضية صفر شمارة 

دانشجوياني كه سبك تدريس مدرس آنها با سبك 
 دانشجو مطابقت دارد، با نمرات پايان ترم  يادگيري

دانشجوياني كه سبك تدريس مدرس با سبك يادگيري 
داري  دانشجو مطابقت ندارد، از لحاظ آماري تفاوت معني

  . وجود ندارد
و دختر از بين دانشجويان پسر : ۲فرضية صفر شمارة 

داري وجود  هاي يادگيري تفاوت آماري معني لحاظ سبك
  .ندارد

جامعه آماري تحقيق شامل دانشجويان و مدرسان 
هاي كشاورزي و  هاي تحصيلي موجود در دانشكده رشته
طبيعي دانشگاه كردستان بود كه تعداد آنها در زمان  منابع

، )۱۳۸۵ ‐ ۸۶سال دوم سال تحصيلي  نيم(انجام تحقيق 
و   رسمي   نفر عضو هيأت علمي۳۰ نفر دانشجو و ۲۰۰۰

با توجه به اهداف تحقيق، كليه مدرسان . پيماني بود
هاي فوق مورد مطالعه قرار  دانشكده پيماني و رسمي 

براي مطالعة مدرسان از روش سرشماري استفاده . گرفتند
گيري  شد؛ اما در مورد مطالعة دانشجويان از دو روش نمونه

 بين  براي تقسيم نمودن حجم نمونه(تناسب اي م طبقه
در (و سيستماتيك ) رشتة تحصيلي و دروس مورد مطالعه

حجم نمونة دانشجويان با . استفاده گرديد) داخل كالس
 نفر به دست آمد كه به ۲۸۰استفاده از جدول مورگان 

 نفر ۳۰۰گيري به  منظور افزايش حدود اعتماد نمونه
 ۲۳ نفر دانشجو، ۳۰۰تعداد در مجموع . افزايش داده شد

  .  درس مورد مطالعه قرار گرفتند۲۳مدرس و 
هاي يادگيري و تدريس، مدلهاي  براي مطالعة سبك

 Shah: براي مثال مراجعه كنيد به(مختلفي وجود دارد 

and Hawk, 2007 .( به داليل زير در اين تحقيق براي
هاي تدريس و يادگيري از مدل يادگيري  مطالعه سبک

اوالً يكي از مباني فلسفي پايه :  استفاده شدKolbي تجرب
گرايي  در آموزش کشاورزي، مكتب پراگماتيسم يا عمل

بر اساس مكتب فوق، يادگيري در آموزش كشاورزي . است
 Kolbمدل يادگيري تجربي . عمدتاً ناشي از تجربه است

نيز تأكيد بر يادگيري از طريق تجربه دارد؛ بنابراين به 
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 كامالً منطقي Kolbكهاي تدريس و يادگيري كارگيري سب
دوماً، مطالعات صورت گرفته ). Rudowsky, 1996(است 

در خصوص قابليت اعتماد ابزارهاي مختلف سنجش 
دهد که باالترين  مي هاي تدريس و يادگيري نشان  سبک

ضريب قابليت اعتماد اختصاص به پرسشنامه سبك 
ماً، مطالعات سو). همان( دارد Kolbتدريس و يادگيري 

در اين قسمت . اند زيادي از مدل مذکور حمايت کرده
  :گردد ابزارهاي فوق تشريح مي

اين پرسشنامه، كه : Kolb پرسشنامه سبك يادگيري 
بر اساس تئوري يادگيري تجربي طراحي شده است، شامل 

در هر يك از سؤاالت، . باشد اي مي  سؤال چهار گزينه۱۲
باشد كه معادل يكي   مي مي ي مفهوها دارا هر كدام از گزينه
هاي يادگيري در تئوري يادگيري تحربي  از چهار بعد سبك

 Abstract(است كه شامل مفهوم سازي ذهني 

Conceptualization يا AC( تجربة عيني و واقعي ،
)Concrete Experience يا CE( آزمايش فعاالنه ،)Active 

Experimentation  يا AE (سي و مشاهده انعكا
)Reflective Observation  يا RO (بدين ترتيب . است

امتيازات نهايي فرد براي هر يك از چهار بعد يادگيري 
.  امتياز متغير است۴۸ تا ۱۲گردد كه از  محاسبه مي

امتيازات حاصل از چهار بعد يادگيري تجربي در نهايت 
 و AC-CEمطابق مدل يادگيري تجربي بر روي دو محور 

در ادامه نمره تجربه . گردد مي محاسبه  AE-ROمحور 
گردد تا  مي عيني از نمره مفهوم سازي ذهني كسر 

نمره . گردد  مشخص AC-CEمختصات فرد بر روي محور 
گردد تا  مي آزمايش فعاالنه از نمره مشاهده انعكاسي كسر 

سپس .  معلوم شودAE-ROمختصات فرد بر روي محور 
گردد كه  مي د محاسبه مختصات نهايي نقطه بر روي دو عد

. گيرد مي هاي يادگيري قرار  بر روي يكي از چهار ربع سبك
بدين ترتيب سبك يادگيري فرد در يكي از چهار سبك 

  . گيرد مي مدل يادگيري تجربي قرار 
کساني ) Diverger(، واگراها Kolbبر اساس مدل 

دهند  مي آنها ترجيح . گيرند مي هستند که در ربع اول قرار 
 طريق تجربه عيني و واقعي و نيز از طريق مشاهدة از

" چرايي"آنها بسيار راغب هستند تا . انعکاسي ياد بگيرند
افراد واجد اين سبك يادگيري . موقعيت را کشف کنند

دوست دارند تا اطالعات مرتبط به موضوع به شکل کامل، 
اي  همراه با جزئيات، دقيق، سيستماتيک و به طريقه

آنها اين توانايي را دارند که .  ارائه شودمنطقي به آنها

مسائل را از ابعاد و زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل 
ها و اطالعات را به  ايده آنها همچنين قادرند که . قرار دهند

بزرگترين نقطه قوت يک . شکل يک کل منسجم درآورند
  .ها است فرد واگرا در توانايي او در تصور کردن موقعيت

كننده  اراي سبك يادگيري جذبافراد د
)Assimilator ( گيرند مي در ربع پايين سمت راست قرار .

آنها بيش از همه از طريق مشاهدة انعکاسي و مفهوم سازي 
اين افراد بيشتر نسبت به مناسب . گيرند مي ذهني ياد 

ها عالقمند هستند تا نسبت به مفهوم  بودن منطقي ايده
دهند اطالعات به شکل  ح مياين افراد ترجي. سازي ذهني

کامالً دقيق، درست و سازماندهي شده در اختيار آنها قرار 
آنها همواره بدنبال اين هستند که پاسخ درست . گيرد

قدرت آنها در تفکر و دليل يابي . مشکل را پيدا کنند
هاي يادگيرنده، آنها  قياسي است در مقايسه با ساير گروه

  . تندگرا هس کمتر مردم مدار و عمل
در ربع پايين دست چپ  ) Converger(افراد همگرا 

آنها در مفهوم سازي ذهني و آزمايش . گيرند مي قرار 
اين افراد کاربرد عملي . فعاالنه موضوعات قوي هستند

ها را دوست دارند و در امتحانات متعارف  تئوريها و ايده
آنها بيشتر بدنبال تفکر و . کنند مي نمرات بااليي کسب 

يابي استقرايي هستند و توانايي بااليي در شناسايي و  يلدل
گيران توانمندي  حل مسايل و مشکالت داشته و تصميم

آنها بسيار راغب هستند که چگونگي موقعيت را . هستند
هايي دارند  آنها بيشترين بازدهي را در موقعيت. پيدا کنند

اين . که فقط يک پاسخ درست براي حل مسئله وجود دارد
بزرگترين نقطه قوت . ه از افراد نيز مردم مدار نيستندگرو

  .ها است آنها در به کار بردن عملي ايده
در ربع بااليي ) Accommodator(ها   يابنده  انطباق

دهند که از طريق  مي آنها ترجيح . گيرند مي دست چپ قرار 
اين . آزمايش فعاالنه و تجارب عيني و واقعي ياد بگيرند

يع خود را به موقعيت جديد سازگار ساخته افراد خيلي سر
آنها . گيرند مي و بيشتر از طريق انجام دادن عملي کار ياد 

افتد اگر اين  مي اين سؤال که چه اتفاقي  همواره نسبت به 
گردند و دوست دارند  مي کردم؟ تحريک  مي کار را 
هاي جديد را به کرات تجربه و آزمايش  ها و راه موقعيت
 از شهود و آزمايش و خطا براي حل مسائل آنها. کنند

افراد داراي سبك يادگيري . کنند مي بسيار استفاده 
مدار بوده و يادگيرندگان فعال ناميده  يابنده مردم انطباق

شوند يعني اينکه در فرايند يادگيري غيرفعال نيستند  مي 
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 بزرگترين نقطه قوت يک. بلکه بسيار فعال و پويا هستند

تواند به درستي  يابنده اين است که مي فرد انطباق
آنها . اند پياده و اجرا کنند طرحهايي را که ديگران ريخته

در حل کردن مسائل پيچيده بسيار قوي هستند و به 
خوبي قادرند که رابطة ميان اجزاء و عناصر يک سيستم را 

  .درک و شناسايي کنند
در مدل يادگيري تجربي و : پرسشنامه سبك تدريس

، چهار سبك تدريس معادل چهار سبك Kolbمدل 
اين چهار سبك تدريس از تالقي . يادگيري وجود دارد

: آيد كه عبارتند از مي ميان چهار بعد تدريس به دست 
، انعكاس، مفهوم سازي و بررسي و )يا تجربه عيني(تجربه 
 Kolbدر اين مطالعه پرسشنامه سبك تدريس . تحقيق

ة پاسخگويي مشاركت كننده نحو. مورد استفاده قرار گرفت
در تحقيق به پرسشنامه مذكور بدين ترتيب است كه از 

شود تا براي هر يك از روشها و  مي پاسخگو درخواست 
هاي تدريس ذكر شده در پرسشنامه ميزان استفاده از  شيوه

روش مذكور را در درس خود بر روي يك مقياس ليكرت 
  .تعيين نمايد) ۵= تا خيلي زياد۰= اصال (

هاي  بعد از طراحي ابزار تحقيق، كه ترجمه پرسشنامه
Kolb بودند، به منظور متناسب ساختن آنها با نظام 

آموزش عالي كشاورزي ايران، توسط سه نفر از متخصصان 
. آموزش عالي كشاورزي ايران مورد بازنگري قرار گرفتند

هاي مذكور  پس از تأييد نسخة ترجمه شده پرسشنامه
) اعتبار(، به منظور تعيين روايي  وقتوسط متخصصان ف

هاي طراحي شده از نظر متخصصان استفاده  پرسشنامه
ها از روش  براي ارزيابي قابليت اعتماد پرسشنامه. گرديد
 بازآزمون استفاده شد كه بدين ترتيب قابليت ‐ آزمون

 و قابليت ۷۹/۰اعتماد پرسشنامه سبك تدريس معادل 
 به دست ۷۸/۰معادل اعتماد پرسشنامه سبك يادگيري 

هاي مذكور  آمد كه حاكي از قابليت اعتماد باالي پرسشنامه
  .بود

هاي گردآوري   با توجه به هدف تحقيق، طبيعت داده
شده، و نوع فرضية مورد آزمون، براي تجزيه و تحليل 

  هاي آمار توصيفي هاي گردآوري شده از شاخص داده
 اسكور Kمون  استيودنت، آزT، آزمون )فراواني و درصد ( 

  .و تحليل واريانس چند متغيره استفاده گرديد
  
  

  نتايج
ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه مطالعه شده مربوط 

  به دانشجويان
 آمار توصيفي مربوط به نمونة مطالعه شده ۱در جدول 

  .بر اساس جنسيت و رشتة تحصيلي درج گرديده است
  

نمونة شناختي  جمعيت توزيع فراواني خصوصيات ‐۱ جدول
  مطالعه شده مربوط به دانشجويان

  درصد  فراواني  متغير
  جنسيت
  دختر
  پسر
  كل

  
۱۶۳  
۱۳۷  
۳۰۰  

  
۳/۵۴  
۷/۴۵  

۱۰۰  
  رشتة تحصيلي

  جنگلداري
  كارشناسي باغباني ناپيوسته

  مرتع و آبخيزداري
  كارداني تكنولوژي توليدات گياهي

  شيالت
  كارشناسي علوم دامي ناپيوسته

   داميكارداني تكنولوژي توليدات
  كارشناسي زراعت ناپيوسته

  اقتصاد
  پزشكي گياه
  كل

  
۵۵  
۵۴  
۳۶  
۳۴  
۳۲  
۳۲  
۲۴  
۱۷  
۹  
۷  
۳۰۰  

  
۳/۱۸  

۱۸  
۱۲  
۳/۱۱  
۷/۱۰  
۷/۱۰  

۸  
۷/۵  
۳  
۳/۲  

۱۰۰  
  

دهد كه در  مي  نشان ۱آمارهاي مندرج در جدول 
 نفر از دانشجويان دانشكده كشاورزي و ۳۰۰مجموع تعداد 

د مطالعه قرار  رشته تحصيلي مور۱۰منابع طبيعي در 
معادل ( نفر ۱۶۳، تعداد  اند كه از اين حجم نمونه گرفته

  معادل ( نفر ۱۳۷دانشجوي دختر و تعداد %) ۳/۵۴
آمارة فوق حاكي از بيشتر . اند دانشجوي پسر بوده %) ۷/۴۵

بودن تعداد دانشجويان دختر در مقايسه با دانشجويان پسر 
هاي  هدهد كه رشت مي  نشان ۱همچنين جدول . است

و %) ۳/۱۸( نفر ۵۵جنگلداري و باغباني هر كدام با تعداد 
بيشترين حجم نمونه را به خود اختصاص %) ۱۸( نفر ۵۴
پزشكي هر  هاي اقتصاد و گياه اند در حالي كه رشته داده

كمترين %) ۳/۲(و هفت نفر %) ۵/۳(يك با تعداد نه نفر 
اين سهم اند كه البته  سهم را در نمونه مورد مطالعه داشته

متناسب با بزرگي و كوچكي تعداد كل دانشجويان 
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هاي تحصيلي موجود در دانشكده انتخاب گرديده  رشته
  . است

 آمار توصيفي مربوط به مدرسان مورد ۲در جدول 
  .مطالعه در تحقيق ذكر گرديده است

  
شناختي   توزيع فراواني خصوصيات جمعيت‐۲جدول 

  نمونة مطالعه شده مربوط به مدرسان
  درصد  فراواني  متغير

  جنسيت
  ۱۰۰  ۲۳  مذكر

  گروه آموزشي
  جنگلداري

  باغباني 
  مرتع و آبخيزداري

  شيالت
  علوم دامي 

  زراعت 
  اقتصاد
  پزشكي گياه
  كل

  
۴  
۲  
۳  
۲  
۵  
۲  
۳  
۲  
۲۳  

  
۴/۱۷  
۷/۸  

۱۳  
۷/۸  
۷/۲۱  
۷/۸  

۱۳  
۷/۸  

۱۰۰  
  

 پيداست، در مجموع تعداد ۲همانگونه كه از جدول 
هاي مذكور مورد مطالعه قرار  كده نفر از مدرسان دانش۲۳

اند كه همگي مرد بوده و بيشترين تعداد آنها مربوط  گرفته
چهار (و جنگلداري ) پنج مدرس( هاي علوم دامي  به رشته
  .باشد مي ) مدرس
  

هاي يادگيري دانشجويان مورد مطالعه   سبك۳جدول 
  .دهد مي صورت كلي و به تفكيك جنسيت نشان  را به

 سبك يادگيري  ۳ي مندرج در جدول مطابق آمارها
سبك غالب يادگيري در ميان دانشجويان " انطباق يابنده"

 ۱۰۵از حجم نمونه معادل % ۳۵(مطالعه شده بوده است 
بعد از آن، ). اند يابنده بوده نفر واجد سبك يادگيري انطباق

%) ۷/۲۶( نفر ۸۰با فراواني " جذب كننده"سبك يادگيري 
به عبارتي ديگر دو سبك غالب . دارددر مرتبه بعدي قرار 

هاي كشاورزي و منابع  يادگيري در ميان دانشجويان رشته
انطباق "هاي يادگيري  طبيعي دانشگاه كردستان، سبك

دهد  مي  نشان ۳جدول . باشد مي " جذب كننده"و " يابنده
در ميان " واگرا"و " همگرا"هاي يادگيري  كه توزيع سبك

ورزي و منابع طبيعي دانشگاه هاي كشا دانشجويان رشته
سبك يادگيري . كردستان تقريباً مشابه يكديگر است

از حجم % ۷/۱۸و سبك يادگيري واگرا % ۷/۱۹همگرا، 
  .نمونة مطالعه شده را به خود اختصاص داده است

  
هاي يادگيري دانشجويان مطالعه شده به   سبك‐۳جدول 

  صورت گروهي و به تفكيك جنسيت
  صددر  فراواني  متغير
  يادگيري كل نمونه سبك
  يابنده انطباق
  كننده جذب
  همگرا
  واگرا

  
۱۰۵  
۸۰  
۵۹  
۵۶  

  
۳۵  
۷/۲۶  
۷/۱۹  
۶/۱۸  

  يادگيري دانشجويان پسر سبك
  يابنده انطباق
  كننده جذب
  همگرا
  واگرا
  يادگيري دانشجويان دختر سبك
  يابنده انطباق
  كننده جذب
  همگرا
  واگرا

  
۷۰  
۱۸  
۳۳  
۱۶  
  
۳۵  
۶۲  
۲۶  
۴۰  

  
۱/۵۱  
۱/۱۳  
۱/۲۴  
۷/۱۱  

  
۵/۲۱  

۳۸  
۱۶  
۵/۲۴  

  
 نشان ۳از نقطه نظر جنسيت و سبك يادگيري، جدول 

دهد كه سبك غالب يادگيري در ميان دانشجويان  مي 
از دانشجويان % ۳۸معادل (است " كننده جذب"دختر سبك 

، در حالي كه سبك )دختر واجد اين سبك يادگيري بودند
انطباق "سبك عمده يادگيري در ميان دانشجويان پسر، 

از دانشجويان پسر داراي اين % ۱/۵۱معادل (است" يابنده
گردد كه دو گروه  مي مالحظه ). سبك يادگيري بودند

دانشجويان دختر و پسر از لحاظ سبك غالب يادگيري، در 
نقطه مقابل يكديگر قرار دارند كه خود يك چالش عمده 

هاي  كند كه چگونه بتوانند سبك مي براي مدرسان ايجاد 
سبك . تدريس خود را براي هر دو گروه متناسب سازند

يادگيري دوم در ميان دانشجويان دختر، سبك انطباق 
از حجم نمونه را به خود اختصاص % ۵/۲۱يابنده است كه 

اما سبك يادگيري دوم در ميان دانشجويان . داده است
از حجم نمونه % ۱/۲۴باشد كه  مي پسر، سبك همگرا 

  .كنند مي از اين سبك پيروي دانشجويان پسر 
هاي تدريس مدرسان مورد مطالعه  توزيع فراواني سبك

  . آمده است۴در جدول 
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  هاي تدريس مدرسان مطالعه شده  سبك‐۴جدول 
  درصد  فراواني  سبك يادگيري

  كننده جذب
  همگرا
  واگرا
  يابنده انطباق

۹  
۶  
۶  
۲  

۱/۳۹   
۱/۲۶   
۱/۲۶  
۷/۸  

  
 كه سبك غالب  حاكي از آن است۴آمارهاي جدول 

تدريس در ميان مدرسان دانشكده كشاورزي و منابع 
طبيعي دانشگاه كردستان، سبك تدريس جذب كننده 

از حجم نمونه % ۱/۳۹با فراواني نه نفر و معادل (است 
بعد از سبك تدريس مذكور، سبك غالب ). مطالعه شده

هاي همگرا و  تدريس در ميان مدرسان مطالعه شده، سبك
از حجم نمونه % ۱/۲۶باشد كه هر يك معادل  مي واگرا 

از % ۷/۸تنها . اند مطالعه شده را به خود اختصاص داده
يابنده در  از سبك تدريس انطباق) تعداد دو نفر(مدرسان 

  .كنند مي تدريس خود استفاده 
 ميزان مطابقت و عدم مطابقت ميان ۵در جدول 

هاي يادگيري  هاي تدريس مدرسان و سبك سبك
  .يان مورد مطالعه، قيد شده استدانشجو

  
هاي تدريس  مطابقت ميان سبك عدم/  مطابقت‐۵جدول 

  هاي يادگيري دانشجويان مطالعه شده مدرسان و سبك
هاي تدريس مدرس با آيا سبك

سبك يادگيري دانشجو مطابقت
  دارد؟

  
  فراواني

  
  درصد

  ۷/۳۹  ۱۱۹  بلي
  ۳/۶۰  ۱۸۱  خير
  ۱۰۰  ۳۰۰  كل
  

 پيدا است، ۵ي مندرج در جدول همچنانكه از آمارها
از دانشجويان مطالعه شده، سبك تدريس % ۳/۶۰در مورد 

در حقيقت . شان تطابق ندارد مدرس آنها با سبك يادگيري
 نفر آنها ۱۸۱ نفر دانشجوي مطالعه شده، در مورد ۳۰۰از 

سبك تدريس مدرس متناسب با سبك يادگيري 
ارتي ديگر، در  مورد اين عده از به عب. دانشجويان نيست

كنند كه  مي هايي تدريس  دانشجويان، مدرس آنها به شيوه
  .متناسب با سبك يادگيري دانشجو نيست

هاي  آمار توصيفي مربوط به ميزان مطابقت ميان سبك
هاي يادگيري دانشجويان مورد  تدريس اساتيد و سبك

 ۶ بررسي به تفكيك جنسيت دانشجويان، در جدول شماره
  :آمده است

  
هاي تدريس و يادگيري نمونة   مطابقت ميان سبك‐ ۶جدول 

  مطالعه شده به تفكيك جنسيت دانشجويان
هاي تدريس مدرس با سبك يادگيري  آيا سبك

جنسيت   دانشجو مطابقت دارد؟
 دانشجويان

  خير  بلي
 كل

 دانشجويان% ۲/۴۷(۷۷  دختر
  )دختر

دانشجويان  % ۸/۵۲(۸۶
  )دختر

۱۶۳ 

دانشجويان  % ۷/۳۰(۴۲  پسر
  )پسر

دانشجويان  ۳/۶۹%(۹۵
  )پسر

۱۳۷ 

 ۳۰۰ )كل نمونه % ۳/۶۰(۱۸۱  )كل نمونه % ۷/۳۹(۱۱۹  كل

  
جدول فوق نمايانگر اين است كه ميزان مطابقت ميان 
سبك تدريس مدرس با سبك يادگيري دانشجو در 

بيشتر از ) دانشجويان دختر% ۲/۴۷(دانشجويان دختر 
به عبارتي . است) دانشجويان پسر% ۷/۳۰(دانشجويان پسر 
هاي تدريس مدرسان دانشكده كشاورزي  ديگر، سبك

هاي يادگيري دانشجويان دختر مطابقت  بيشتر با سبك
  .هاي يادگيري دانشجويان پسر دارد تا با سبك

 استفاده T از آزمون ۱براي آزمون فرضيه صفر شمارة 
  . درج شده است۹ و ۸گرديد كه نتايج آن در جداول 

دهد كه ميانگين نمرات پايان  مي  نشان ۸جدول شماره 
ترم دانشجوياني كه سبك تدريس مدرس آنها متناسب با 

شان بوده است، باالتر از ميانگين نمرات  سبك يادگيري
اما براي آنكه . دانشجوياني است كه اين تناسب وجود ندارد

دار  استنباط گردد كه آيا اين تفاوت از نظر آماري معني
ست يا اينكه حاصل شانس و تصادف است، بايستي از ا

نتايج اين آزمون در .  استيودنت استفاده نمودTآزمون 
  . درج گرديده است۹جدول 

  

  
هاي  سبك( آمار توصيفي دو گروه مورد مطالعه ‐۸جدول 

  )نامطابق با هم/ تدريس و يادگيري مطابق 
هاي تدريس و يادگيري سبك
  نامطابق با هم/ مطابق

ميانگين نمرات  ادتعد
  پايان ترم

انحراف 
  معيار

  ۷۲/۲  ۷۰/۱۵  ۱۱۹  مطابق با هم 

  ۸۳/۲  ۶۵/۱۴  ۱۸۱  نامطابق با هم
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 براي مقايسه ميان دو گروه T نتايج آزمون ‐۹جدول 
  )نامطابق با هم/ هاي تدريس و يادگيري مطابق  سبك(

 براي يكساني Levenآزمون 
  واريانس دو گروه

يانگين  براي يكساني مTآزمون 
  نمرات دو گروه

F  مقدار  سطح معني داريT   درجه
  آزادي

سطح 
  داري معني

۰۲۶/۰۹۱/۰  ۵۴/۲  ۲۹۸  ۰۰۱/۰  

  
 قيد شده است، مقدار ۹هايي كه در جدول  بنابر آماره

 به دست آمده است كه سطح ۵۴/۲ برابر با Tآماره 
اين بدين معني است .  است۰۰۱/۰داري آن برابر با  معني

ت دانشجوياني كه سبك تدريس مدرس آنها كه ميان نمرا
 آنها تناسب دارد، و نمرات آنهايي كه اين  با سبك يادگيري

تطابق و تناسب ميان سبك تدريس مدرس و سبك 
 تفاوت α% =۱يادگيري دانشجويان وجود ندارد، در سطح 

توان ميانگين نمرات  بنابراين نمي. داري وجود دارد معني
آنهايي كه سبك تدريس (االي دانشجويان گروه اول ب

نسبت به ) مدرس با سبك يادگيري دانشجو مطابقت دارد
آنهايي كه سبك (ميانگين نمرات دانشجويان گروه دوم 

تدريس مدرس آنها با سبك يادگيري دانشجو تناسب 
را حاصل شانس و تصادف دانست بلكه استفاده از ) ندارد
با سبك يادگيري دانشجويان هاي تدريس متناسب  سبك

. در افزايش موفقيت درسي دانشجويان تأثيرگذار است
  . گردد رد مي) ۱(بنابراين فرضية صفر شمارة 

از آزمون كاي ) ۲(به منظور آزمون فرضيه صفر شمارة 
 ۱۰اسكور استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول شماره 

  .ثبت شده است
 چنين ۱۰هاي مندرج درجدول  بر اساس آماره

هاي يادگيري دانشجويان  گردد كه سبك مي استنباط 
دختر و پسر از يكديگر متفاوت بوده و اين تفاوت از لحاظ 

داري  سطح معني(دار است  معني% ۱و % ۵آماري در سطح 
باشد كه نشانه  مي  ۰۰۰۱/۰در جدول فوق برابر با 

مراجعه به آمار ). باشد مي % ۱و% ۵داري در سطح  معني
هاي يادگيري دانشجويان بر اساس جنسيت  ي سبكتوصيف

هاي غالب يادگيري در  دهد كه سبك مي نشان ) ۳جدول (
طبيعي،  ميان دانشجويان پسر دانشكده كشاورزي و منابع

يابنده و همگرا است؛ در حالي كه  هاي انطباق سبك
هاي غالب يادگيري در ميان دانشجويان دختر  سبك
  . و واگرا استكننده هاي يادگيري جذب سبك

 اسكور براي بررسي تفاوت ميان  K آزمون ‐ ۱۰جدول 
  هاي يادگيري دانشجويان دختر و پسر سبك

 Kمفدار آماره 
  يراسكو

  سطح معني داري  درجه آزادي

۰۴/۷۱  ۷  ۰۰۰۱/۰  
  

به منظور بررسي اثر متقابل متغيرهاي مورد مطالعه از 
هاي  ارهآم. تحليل واريانس فاكتوريل كامل استفاده گرديد

  . آمده است۱۱مربوط به اين آزمون در جدول شماره 
  

 آزمون تحليل واريانس اثر همزمان و متقابل ‐ ۱۱جدول 
متغيرهاي مورد مطالعه بر ميانگين نمرات پايان ترم 

  دانشجويان
  داري سطح معني Fمربعات مجموع  منبع تغيير
  ۰۰۸/۰ ۱۱/۷  ۲۱/۵۴  جنسيت

عدم تطابق /تطابق
 و هاي تدريس سبك

  يادگيري
۸۷/۳۹  ۱۳/۵ ۰۳/۰  

اثر متقابل جنسيت و 
تطابق  عدم/ تطابق

سبكهاي تدريس و 
  يادگيري

۴/۲۹  ۱۸/۴ ۰۵/۰  

  ‐  ‐  ۶۳/۷  اشتباه
  

دهد كه  مي  نشان ۱۱هاي مندرج در جدول  آماره
كه به طور همزمان اثر متغيرهاي جنسيت و  مي  هنگا
و هاي تدريس و يادگيري  عدم تطابق ميان سبك/تطابق

نيز اثر متقابل آنها بر نمرات پايان ترم مورد مطالعه قرار 
گيرد، هم اثرات مستقيم و هم اثر متقابل ميان اين  مي 

دار است كه تأييدكنندة  متغيرها از لحاظ آماري معني
) ۲(و ) ۱(هاي صفر شمارة  نتايج مربوط به آزمون فرض

  .باشد مي
  

  گيري بحث و نتيجه
 در دانشكده كشاورزي و سبكهاي تدريس و يادگيري
  منابع طبيعي دانشگاه كردستان

ها نشان داد كه سبك غالب يادگيري در ميان  يافته
هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه  دانشجويان دانشكده

در حقيقت . كردستان، سبك يادگيري انطباق يابنده است
هاي  دانشجويان دانشكده% ۳۵نتايج تحقيق نشان داد كه 

ل دارند كه از طريق تجارب عيني و كار كردن در فوق، تماي
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بعد از سبك يادگيري . محيط واقعي مطلب را ياد بگيرند
انطباق يابنده، سبك غالب در ميان دانشجويان دانشكده 

يعني اينكه . مذكور سبك يادگيري جذب كننده است
دانشجويان ياد شده تمايل دارند از طريق كار كردن بر 

نتيجه . تحليل كردن آنها ياد بگيرندروي مفاهيم ذهني و 
عجيب اين است كه مطابق مدل يادگيري تجربي، دو 

از آنجا . سبك مذكور در دو نقطه مقابل يكديگر قرار دارند
رسيد، به  اي براي محقق عجيب به نظر مي كه چنين نتيجه

هاي يادگيري دانشجويان به  منظور ارائة تحليل بهتر، سبك
نتايج حاصله نشان . راج گرديدتفكيك جنسيت نيز استخ

داد كه در ميان دانشجويان دختر، سبك يادگيري غالب 
و در ميان دانشجويان پسر سبك " جذب كننده"سبك 

به عبارتي ديگر . است" انطباق يابنده"يادگيري غالب سبك 
توان نتيجه گرفت كه دانشجويان پسر دانشكده  مي

رند از طريق كشاورزي دانشگاه كردستان عمدتاً تمايل دا
كسب تجربة عملي و واقعي در دنياي واقعي كار، ياد 
بگيرند؛ در حالي كه دانشجويان دختر بيشتر ترجيح 

دهند از طريق كار كردن بر روي مفاهيم ذهني  مي
بر اساس فلسفه پراگماتيسم، كه . ومطالعه متون ياد بگيرند

هاي فلسفي آموزش كشاورزي به شمار  يكي از مباني
اي بوده و لذا  آموزش كشاورزي نوعي آموزش حرفهرود،  مي

يادگيري در آن بايستي بر اساس تجارب واقعي و كار 
تر  اين امر به ويژه براي سطوح پايين. عملي به دست آيد

) تر در مقطع كارشناسي و پايين(آموزش عالي كشاورزي
توان نتيجه گرفت كه سبك  بنابراين مي. گردد توصيه مي

 دانشجويان پسر دانشكده كشاورزي و يادگيري در ميان
منابع طبيعي هم راستا و هم سو با فلسفه آموزش 
كشاورزي است اما در مورد دانشجويان دختر اين گونه 

 و Dyerهاي تحقيق  نتايج اين تحقيق مشابه يافته. نيست
Osborne )۱۹۹۶( و ،Torres و Cano )۱۹۹۴ (است .

ر دانشجويان پسر نامبردگان در تحقيق خود يافتند كه اكث
هاي يادگيري عمل  هاي كشاورزي داراي سبك رشته

دهند كه از طريق كسب تجربه  گرايانه بوده و ترجيح مي
عيني و واقعي در دنياي كار كشاورزي ياد بگيرند؛ در حالي 

دهند تا از طريق  كه اكثر دانشجويان دختر ترجيح مي
هني مطالعه متون و دست و پنجه نرم كردن با مفاهيم ذ

همچنين، تحقيقات صورت گرفته نشان .ياد بگيرند 
هاي كشاورزي ياد  دهد كه اكثر فراگيران رشته مي

دهند تا از  گيرندگان تجربي هستند؛ يعني اينكه ترجيح مي

طريق كسب تجربه عيني و عملي در دنياي واقعي كار ياد 
 Torres, 1994 and؛ Cano and Garton, 1994(بگيرند 

Cano ؛Whittington, 1995 and Raven ؛Raven etal, 

نتايج تحقيق حاضر در زمينه ). Rollins, 1990؛ 1993
سبك يادگيري دانشجويان پسر با نتايج فوق همخواني و 

هاي يادگيري دانشجويان  مطابقت دارد اما در مورد سبك
يكي از داليل عمدة اين دوگانگي . دختر اين گونه نيست

خاب رشته تحصيلي در آموزش به خاطر شيوة پذيرش و انت
در كشورهاي ديگر، اگر . عالي كشاورزي در ايران است

تصميم به انتخاب رشته )اعم از دختر يا پسر(فردي
گيرد، تصميم او كامالً فردي و  تحصيلي كشاورزي مي

آزادانه بوده و بر اساس برداشت ذهني و سابقه قبلي 
گيري  خودش در ارتباط با آموزش كشاورزي تصميم

كند اما در ايران از آنجا كه دانشجويان بايستي از صافي  مي
كنند در  كنكور بگذرند، بسياري از مواقع انتخابي كه مي

واقع انتخاب نيست بلكه از روي اجبار است؛ در نتيجه 
تعداد كثيري از دانشجويان با وجود آنكه داراي سبك 
يادگيري متناسب و سازگار با فلسفه آموزش كشاورزي 

ند در رشته كشاورزي پذيرفته شده و به داليل فراوان نيست
بر . مجبور هستند تا در رشته مذكور ادامة تحصيل بدهند

اساس نتايج اين تحقيق دانشجويان دختر دانشكده 
كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه كردستان داراي 

هاي يادگيري هستند كه عمدتاً با فلسفه زيربنايي  سبك
لذا، شايد بتوان از .  سازگاري نداردآموزش عالي كشاورزي

نتايج اين تحقيق و يا تحقيقاتي مشابه، براي انتخاب 
معيارهاي مناسب جهت گزينش بهينه دانشجويان آموزش 

بدين منظور الزم است . عالي كشاورزي ايران استفاده نمود
تا تحقيق حاضر در سطحي وسيع تر و در ميان جامعه 

  .دتري تكرار گرد آماري گسترده
در مورد سبكهاي مدرسان دانشكده كشاورزي و منابع 
طبيعي دانشگاه كردستان، نتايج به دست آمده حاكي از 
آن بود كه سبك تدريس غالب در ميان مدرسان دانشكده 

بنابراين . است" جذب كننده"مذكور، سبك تدريس 
توان نتيجه گرفت كه سبك تدريس اكثر مدرسان  مي

هاي يادگيري دانشجويان   سبكدانشكده مذكور عمدتاً با
هاي يادگيري دانشجويان  دختر مطابت دارد تا با سبك

هاي جالب در اين زمينه اين بود كه  يكي از يافته. پسر
سبك تدريس انطباق يابنده از كمترين جذابيت در ميان 
مدرسان دانشكده مذكور برخوردار است؛ در حالي كه 
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انشكده مورد سبك يادگيري اول در ميان دانشجويان د
توان چنين تفسير  لذا مي. اشاره سبك انطباق يابنده است

كرد كه اكثر مدرسان دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي 
كنند  هاي تدريسي پيروي مي دانشگاه كردستان از سبك

. هاي يادگيري دانشجويان پسر نيست كه سازگار با سبك
 شايد بتوان يكي از داليل عمده گرايش اكثر مدرسان

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه كردستان به 
كه بيشتر (هاي تدريس جذب كننده  استفاده از سبك

تمركز بر استفاده از روشهاي تدريس سخنراني و تئوري 
بدين . را به تركيب جنسي دانشجويان نسبت داد) دارد

معني كه، درصد بااليي از دانشجويان دانشكده كشاورزي و 
دختر بوده و از آنجا كه دانشجويان دختر نيز منابع طبيعي 

تمايل چنداني به انجام كار عملي در محيط واقعي كار 
طبيعي ندارند، در طول زمان مدرسان را  كشاورزي و منابع

هاي تدريس تئوريك و جذب  به سمت استفاده از سبك
به عالوه براي يك مدرس كشاورزي . كشاند كننده مي

رس و در محيط دانشگاه آسانتر همواره تدريس در كالس د
همچنين . از تدريس در مزرعه و محيط روستايي است

هاي  ممكن است علت گرايش مدرسان به استفاده از سبك
كننده و تئوريك، كمبود امكانات مورد نياز  تدريس جذب

بنابراين سه عامل فوق از جمله .  جهت آموزش عملي باشد
هاي  ان رشتهگردد تا مدرس داليلي است كه باعث مي

كشاورزي در طول زمان و به تدريج به سمت روشهاي 
  . تدريس نظري و معلم محور كشانده شوند

هاي تدريس و  عدم مطابقت سبك/تأثير مطابقت
  يادگيري بر عملكرد درسي دانشجويان

هاي   نشان داد كه مطابقت ميان سبكTآزمون
هاي يادگيري  بر عملكرد درسي    سبك‐ تدريس

توان  بنابراين مي. داري دارد تأثير مثبت و معنيدانشجويان 
نتيجه گرفت كه اگر مدرسان دانشكده كشاورزي و منابع 

هاي  هاي تدريس خود را با سبك طبيعي بتوانند سبك
يادگيري دانشجويان متناسب سازند، دانشجويان آنان از 

نقطه . تري برخوردار خواهند شد عملكرد درسي مطلوب
ين تئوري بود كه اعتقاد دارد مطابق تمركز در مطالعه، ا

هاي يادگيري  هاي تدريس مدرس با سبك ساختن سبك
دار عملكرد درسي فراگير  فراگيران باعث بهبود معني

نتايج به دست آمده تأييد كننده نتايج تحقيق . خواهد شد
Dyer and Osborne )۱۹۹۶(محققان مذكور در .  است

اگر مدرسان تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه 
هاي تدريسي استفاده كنند  هاي كشاورزي از سبك رشته

هاي يادگيري دانشجويان باشد، عملكرد  كه مطابق با سبك
داري بهبود پيدا خواهد  درسي دانشجويان به طرز معني

 به اين نتيجه رسيدند كه )Dunn etal    )۱۹۹۵. كرد
هاي يادگيري  هاي تدريس مدرس با سبك زماني كه سبك

اگيرانش مطابقت و سازگاري دارد عملكرد درسي فر
باالتر از فراگيراني است كه % ۷۵فراگيران به ميزان 

هاي يادگيري آنها با سبك تدريس مدرس شان  سبك
 Sutton )2003( ،Callan )۱۹۹۷( ،Hodgin. مطابقت ندارد

and Wooliscroft)۱۹۹۷( ،Koshuta and Koshuta 
)۱۹۹۳( ،Welborne )۱۹۸۷( ،Cafferly )۱۹۸۰( و 

Terrel )۱۹۷۶(در تحقيقات خود نتايج مشابهي گرفتند ، .
نتايجي كه در تحقيق حاضر در ارتباط با تأثير مطابقت 

هاي يادگيري به دست   سبك‐ هاي تدريس ميان سبك
  .   آمد، بانتايج محققان فوق مشابه است

الزم است تذكر داده شود كه با نتايج به دست آمده در 
هاي تدريس  عدم مطابقت سبك/طه ميان مطابقتزمينه راب

هاي يادگيري و عملكرد درسي بايستي با احتياط   سبك‐ 
برخورد شود زيرا عوامل زيادي بر عملكرد درسي دانشجو 

هاي تدريس مدرس  گذار است كه مطابقت ميان سبك تأثير
هاي يادگيري دانشجويان تنها يكي از آنها است نه  با سبك
توان اهميت نتايج به دست  اين حال نمياما با . همه آن

آمده را كم دانست، بلكه مدرسان دانشكده كشاورزي و 
هاي تدريس  منابع طبيعي بايستي تالش كنند تا از سبك

مختلفي استفاده كنند تا تدريس آنها براي تعداد بيشتري 
  .از دانشجويان اثربخش باشد

به طور كلي موضوع لزوم مطابقت يا عدم مطابقت 
هاي يادگيري  هاي تدريس مدرس باسبك ان سبكمي

فراگيران هنوز هم توسط روانشناسان تربيتي مورد بحث، 
بسياري از روانشناسان . گيرد بررسي و تحقيق قرار مي

تربيتي اعتقاد دارند كه دانشجويان بسته به نوع رشته 
تحصيلي خود در بسياري از اوقات با موضوعاتي مواجه 

تماتيك تدريس كردن آن هستند كه به طور سيس
هاي تدريسي است كه  موضوعات مستلزم استفاده از سبك

لذا در . هاي يادگيري دانشجويان مطابقت ندارد با سبك
چنين شرايطي دانشجو مكلف است توان انطباق پذيري و 

هاي تدريس مختلف را افزايش  سازگاري خود با سبك
مثالً . شود به اين فرايند، يادگيري سازگاري گفته مي. دهد



 ۱۷۹  ...هاي تدريس و يادگيري بر عملكرد ررسي تأثير مطابقت ميان سبكب :اسکندری و صالحی  

 

يك دانشجوي رشتة باغباني بيشتر تمايل دارد كه 
موضوعات مربوط به باغباني را از طريق كسب تجربة واقعي 
در مزرعه ياد بگيرد، اما همين دانشجو مجبور است در 

كننده استفاده  هاي يادگيري جذب درس ژنتيك از سبك
ج  اگرچه نتاي بنابراين،. كند تا عملكرد مطلوب داشته باشد

دار مطابقت ميان  اين تحقيق حاكي از تأثير مثبت و معني
 تدريس و يادگيري بر عملكرد درسي فراگير دارد،  سبك

توانند انتظار داشته باشند كه تحت هر  اما دانشجويان نمي
هاي تدريس سازگار با سبك  شرايطي مدرس آنها از سبك
در چنين وضعيتي، يكي از . يادگيري دانشجو استفاده كند

هاي اخالقي مدرس اين است كه در طول زمان و  مسؤوليت
به تدريج به دانشجويان خود ياد بدهد كه توان يادگيري 

  . سازگاري را در خود افزايش دهند
  

  پيشنهادها
با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق، جهت بهبود 

هاي كشاورزي و  ه فرايند تدريس و يادگيري در دانشكد
نشگاه كردستان پيشنهادهاي زير ارائه  طبيعي دا منابع
  :گردد مي

عدم / دار بودن تأثير مطابقت  با توجه به معني‐ ۱
هاي يادگيري   سبك‐ هاي تدريس  مطابقت سبك

گردد كليه  برعملكرد درسي دانشجويان، پيشنهاد مي
مدرسان در جلسه ابتداي ترم، در هر يك از كالسهاي 

، Kolbك يادگيري درس خود، با استفاده از پرسشنامة سب
هاي يادگيري دانشجويان خود را ارزيابي نمايند و  سبك

سپس متناسب با نتايج به دست آمده، نسبت به انتخاب 
هاي تدريس مناسب و سازگار با نياز دانشجويان  سبك

  .كالس خود، اقدام نمايند
هاي يادگيري   تنوع و گستردگي در ميان سبك‐ ۲

 حاضر تأييد كننده دانشجويان شركت كننده در تحقيق
اين نكته است كه مدرسان آموزش عالي بايستي طيف 
وسيعي از روشهاي تدريس را ياد بگيرند و سعي كنند كه 

هاي تدريس متنوعي استفاده كنند  در كالس خود از سبك
  . تا بتوانند از اثربخشي الزم برخوردار باشند

گردد كه دانشجويان جديدالورود از   پيشنهاد مي‐ ۳
هاي يادگيري مورد ارزيابي قرار گرفته و   نظر سبكنقطه

نتايج حاصله در اختيار آنها قرار بگيرد تا هر دانشجو بداند 
در ادامه بايستي . كه از چه سبك يادگيري برخوردار است

هاي الزم داده شود تا ياد بگيرند كه  به دانشجويان مشاوره

 هاي هاي يادگيري خود را با سبك چگونه بايستي سبك
تدريس مختلف سازگار و متناسب سازند تا بتوانند تحت 

هاي تدريس مختلف از اثربخشي الزم  شرايط و موقعيت
اگر اين كار صورت گيرد، باعث خواهد شد . برخوردار شوند

تا اعتماد به نفس دانشجويان باال رفته و بهتر نقاط ضعف و 
هم چنين . قوت يادگيري خود را شناسايي نمايند

توانند به   درك خواهند كرد كه چگونه ميدانشجويان
بهترين و مؤثرترين شكل ممكن در موقعيت هاي مختلف 
ياد بگيرند و ترغيب خواهند شد تا مسئوليت پذيري 

 Torres, 1994(بيشتري در يادگيري خود برعهده گيرند 
and Cano(  

براي انجام تحقيقات آتي، پيشنهادهاي زير ارائه 
  گردد مي

ادن نتايج اين تحقيق به ديگر  در تعميم د‐ ۱
هاي آموزشي  هاي دانشجويي و به ديگر محيط جمعيت

به منظور افزايش . بايستي با احتياط فراوان برخورد كرد
گردد كه اين مطالعه  قدرت تعميم پذيري نتايج، توصيه مي

هاي كشاورزي و منابع طبيعي كشور نيز  در ساير دانشكده
هاي   از وضعيت سبكتري انجام گيرد تا تصوير جامع

هاي كشاورزي  هاي يادگيري در ميان رشته  سبك‐ تدريس
  . و منابع طبيعي به دست آيد

گردد كه در تحقيقات بعدي،   پيشنهاد مي‐ ۲
متغيرهاي ميانجي كه ممكن است بر رابطه ميان 

هاي يادگيري و عملكرد درسي   سبك‐ هاي تدريس سبك
 متغيرهايي مانند .اثرگذار باشند، نيز در نظر گرفته شوند

عالقة دانشجو به رشته و درس مورد مطالعه، انگيزة 
دانشجو، اميد به آينده پس از فارغ التحصيلي، ميزان تالش 
و فعاليت دانشجويان، نحوه مطالعه دانشجويان و جو 
موجود در محيط دانشگاهي برعملكرد درسي دانشجويان 

هاي  اثرگذارند كه در مطالعه حاضر به خاطر محدوديت
  . اي و زماني مورد توجه قرار نگرفتند هزينه
تري به دست آيد، الزم   براي آنكه نتايج مطمئن‐ ۳

است گروههايي كه قرار است مورد مطالعه قرار گيرند، قبل 
ها  از انجام مطالعه جور گردند، به طوري كه كليه آزمودني

از لحاظ ساير متغيرهاي اثرگذار بر عملكرد درسي مشابه 
هاي يادگيري با يكديگر  ند و فقط از لحاظ سبكهم باش

تري كسب  در آن صورت نتايج مطمئن. متفاوت باشند
  .خواهد گرديد



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۱۸۰
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