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 یکشاورز انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ و یتیشخص یها یژگیو ،یریادگی کسب نیب ةرابط
 

 3ینیحس محمود دیس ،2یحجاز وسفی ،*1یصالح الهام

  یکشاورز آموزش ارشد یکارشناس یدانشجو .1
 تهران دانشگاه یعیبط منابع و یکشاورز سیپرد ،یکشاورز توسعة و اقتصاد دانشکدة یکشاورز آموزش و جیترو گروه  .2

 تهران دانشگاه یعیطب منابع و یشاورزک سیپرد ،یشاورزک ةتوسع و اقتصاد ةدکدانش یشاورزک آموزش و جیترو گروه  .3
 (29/07/92 :بیتصو خیتار -07/04/90 :افتیدر خی)تار

 

 دهیچک
 یلیتحص  تشرفیپ و یتیشخص یها یژگیو ،یریادگی کسب نیب ةرابط یبررس ،پژوهش نیا هدف

 یعیطب منابع و یشاورزک سیپرد انیدانشجو شامل ،قیتحق نیا یآمار ةجامع .است یکشاورز انیدانشجو
 ابزار .شد نییتع نفر 297 نمونه حجم ،کوکران فرمول از استفاده با نفر( است، اما 3859) تهران دانشگاه
 (NEO-FFI) یتیشخص یها یگژیو و Kolb (LSI) یریادگی سبک ةاستانداردشد یها پرسشنامه ،پژوهش

 بیضر از ،مختلف یها بخش ییایپا زانیم نییتع یبرا .کردند دییتأ را آن ییروامتعدد،  قاتیتحق که است
 یرهایمتغ ،یلیتحص  شرفتیپ ریمتغ نیب ،جینتا براساس (.93/0 تا 73/0) شد استفاده کرونباخ یآلفا

 یریادگی سبک و (بودنریپذ انعطاف و بودننباوجدا ربودن،یذدلپ ،ییگرا برون) یتیشخص یها یژگیو
 بر رگذاریثأت عوامل نیشتریب داد نشان چندگانه ونیرگرس ةجینت .دارد وجود دار یمعن ةرابط انیدانشجو

 .است فعال یشگریآزما و ینیع ةتجرب ،ربودنیپذانعطاف یرهایمتغ ،بیترتبه یلیتحص شرفتیپ ریمتغ
 

 .یتیشخص یها یژگیو ،یریادگی کسب ،یکشاورز انیدانشجو ،یلیتحص  شرفتیپ :یدیکل یاه هواژ

 

 مقدمه
 دند،ش اجرا یرسم طوربه یآموزش یها برنامه کهیزمان از

 رو روبه یمختلف مشکالت با محققان و مدرسان زان،یربرنامه
 است انیدانشجو یریادگی ها آن نیتر مهم از یکی که شدند

(Coffield et al., 2004). ندیفرا از است رتعبا یریادگی 
 با که (یرفتار )توان بالقوه رفتار در داریپا باًیتقر رییتغ جادیا

 از یمختلف عوامل (.Hedjazi, 2006) شود یم تیتقو ن،یتمر
 و یجسمان یها ییتوانا سن، استعداد، ت،یشخص هوش، جمله

 دارند مؤثر نقش افراد یریادگی در یطیمح ستیز طیشرا
(Felder & Brent, 2005). یعوامل گرید از ،یریادگی سبک 

 دییتأ یریگادی –سیتدر ندیفرا از یبخش عنوان به که است
 Erden & Altun, 2006; Cano et al., 1992) استشده 

Kazu, 2009;). گونه عادت یرفتار ،یریادگی کسب از منظور 
 قیطر از ها نگرش ای ها مهارت دانش، کسب یبرا زیمتما و

 که است یا وهیش گر،ید یفیتعر در .است تجربه ای مطالعه
 ها وهیش ریسا به ،خود یدرس مطالب یریادگی در رانیفراگ
 یژگیو ،یریادگی سبک (.Carroll, 2001) دهند یم حیترج

 صورت به هک است یکیولوژیزیف یرفتارها و یعاطف ،یشناخت
 طیمح به پاسخ و نشک ،کدر یچگونگ انگریب ثابت، باًیتقر

 ر،یفراگ هر معتقدند محققان (.Biggs, 1993) است یریادگی
 اطالعات ةریذخ و یسازمانده ،کدر یبرا یحیترج ییها روش
 ,Smith & Dalton) است داریپا و صیتشخ قابل هک دارد

 ،یارث عوامل اثر در یریادگی سبک ،Kolb نظر بقاطم .(2005
 لکش حاضر طیمح یازهاین و یزندگ یقبل یها تجربه

 هر .دارد شهیر افراد تیشخص و یصبع ساختار در و ردیگ یم
 سرعت ،ضمندر .دارد را خود ژةیو یریادگی سبک  ییدانشجو

 یبستگ ها آن یریادگی یها سبک به ،افراد یریادگی یبازده و
 .;Furnham, 1992 (Carrol, 2001) دارد

 
 

 استاد

 استاد
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Kolb (1984) واگرا، سبک چهار به را یریادگی یها سبک 
 گروه چهار با توجه به ،دهنده انطباق و کننده جذب همگرا،
 :کرد  میتقس ریز متفاوت عامل
 :(CE: Concrete Experience) ینیع یتجرب ییتوانا .1

 .است یمتک خود یها ییتوانا و احساس بر شتریب ه،رندیادگی
 RO: Reflective) یانعکاس ةاهدمش ییتوانا .2

Observation): از را ها شهیاند و ها تیموقع ،رندهیادگی 
 .کند یم درک مختلف یایزوا

 :Abstract AC) یانتزاع یساز مفهوم ییتوانا .3

Conceptualization): ةشیاند و منطق از ،رندهیادگی 
 .کند یم استفاده یشتریب

 :(AE: Active Experimentation) فعال شیآزما ییتوانا .4
 دست یریادگی به ،کارها دادنانجام راه از ،رندهیادگی
 .ابدی یم

 راKolb (1984 ) ةینظر براساس یریادگی سبک 1 جدول
 .دهد یم نشان

 
 Kolb (1984) ةینظر براساس یریادگی سبک. 1 جدول

 یریادگی ةطیح هاضعف یریادگی سبک

 AC-AE ها تجربه یعمل کاربرد همگرا

 CE-RO دهیا دیتول و تصور ییتوانا واگرا
 AC-RO مختلف یاه همشاهد یدار یمعن و ینظر یها مدل جادیا کننده جذب
 CE-AE دیجد اتیتجرب ةطیح در کارها و ها برنامه یاجرا ابندهی    انطباق

 
 ،واگرا یریادگی سبک ،Kolb (1984) ةینظر براساس

 را (RO) یتأمل ةمشاهد و (CE) ینیع یریادگی یها وهیش
 مشاهدة در ،یریادگی سبک نیا با افراد .زدیآم یم درهم
 را ییتوانا نیشتریب تلف،مخ یها دگاهید از ینیع یها تیموقع
 یامشاهده شتریب مختلف، یها تیموقع به ها آن کردیرو .دارند
 تفکر یها وهیش ،همگرا یریادگی سبک در .یکنش تا است
 بیترک هم با (AE) فعال یشگریآزما و (AC) یانتزاع

 را ییوانات نیشتریب ،یریادگی سبک نیا یدارا افراد .ندشو یم
 توانند یم افراد نیا .دارند ها هینظر و ها شهیاند یعمل کاربرد در

 که رندیبگ  میتصم ییها حل راه براساس و کنند حل را مسائل
 و فیتکال با دهند یم حیترج ها آن .ابندی یم لئمسا یبرا

 یها وهیش ختنیدرآم از .باشند داشته سروکار یفن مسائل
 سبک ،(RO) یتأمل ةمشاهد و (AC) یانتزاع تفکر یریادگی
 مقدار درک در افراد نیا .ردیگ یم شکل کننده جذب یریادگی
 ،دارند را ییتوانا نیشتریب ،ها آن بیترک و اطالعات از یادیز

 میمفاه و ها شهیاند به شتریب ،کنند یم توجه مردم به کمتر
 لحاظ از یا هینظر دهند یم حیترج و ندمند عالقه یانتزاع
 از .اشدب داشته یعمل ارزش آنکه تا باشد درست یمنطق

 یشگریآزما و (CE) ینیع یتجرب یریادگی یها وهیش بیترک
 نیا .دشو یم حاصل ابندهیانطباق یریادگی سبک ،(AE) فعال
 و تازه یها تجربه با خود رکردنیدرگ و ها طرح یاجرا از افراد

 دارند لیتما ها آن .برند یم را لذت نیشتریب ،زیانگبر چالش
 ،نیهمچن .بپردازند یمنطق یها لیتحل به نکهیا تا کنند عمل

 بر تا دارند هیتک مردم بر شتریب اطالعات کسب یبرا
 ،یریادگی سبک (.(Kolb, 1984 خودشان یفن یها لیتحل
 یتوجه  انیشا طوربه را رانیفراگ یها تیموفق و قیعال
 سبک یهمخواننا (.Kazu et al., 2005) دهد یم شیافزا

 و یعالقگیب ،یدلسرد موجب ،یلیتحص ةرشت با یریادگی
 رفتننیازب و حذف ،تیدرنها و دوش یم امتحانات در شکست

 بالقوه یها هیسرما و استعدادها نیترباارزش و نیبهتر از یبرخ
 ,.Brent & Felder, 2005; Busato et al) دارد دنبالبه را

 از استفاده و رانیفراگ یریادگی کسب ییشناسا با .(2000
 را رانیفراگ یریادگی توان یم آن با متناسب سیتدر یها روش
 نشان قاتیتحق (.Coffield et al., 2004) دیبخش بهبود

 که شود یم دشوار رانیفراگ یبرا یزمان ،یریادگی دهد یم
 تطابق رانیفراگ یریادگی سبک با آموزشگر سیتدر سبک

 سبک از مدرسان یآگاه (.Graft et al., 2005) باشد نداشته
 ها آن حیصح ییراهنما و یزیر برنامه هب ،انیدانشجو یریادگی

 منجر یشگاهیآزما و یعمل یها طیمح درس، یها کالس در
 را یریادگی –یاددهی ندیفرا بهبود و ارتقا ،تیدرنها و دوش یم

 .(Kolb & Kolb, 2005) رددا دنبالبه
 یها یژگیو و یریادگی کسب نیب س،یتدر روش برعالوه

 ,Furnham) دارد وجود یگتنگاتن ةرابط زین افراد یتیشخص

1992; Busato et al., 1999 Kazu, 2009;.) یریتصو ت،یشخص 
 فرد که شود یم میترس ینقش براساس و است یاجتماع و یصور

 Costa & Mac Crae (.Gangi, 2005) کند یم یباز جامعه در
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 ،یرنجور روان بعد پنج به را یتیشخص یها یژگیو ،(1986)
 میتقس ربودنیدلپذ و بودنجدانوبا ،یریپذ انعطاف ،ییگرا برون
 یعموم لیتما افراد ،(N) یرنجور روان یتیشخص بعد در .ندکرد

 تیعصبان و یدستپاچگ غم، ترس، مانند یمنف عواطف ةربتج به

 به توان یم (E) انیگرا برون یتیشخص یها یژگیو جمله از .دارند
 و بزرگ یها گروه دادن حیترج مردم، داشتندوست ،ییگرا جامعه

 .کرد اشاره بودنپرحرف و بودنفعال بودن،شجاع ،ها ییگردهما
 به و نداسرخوش و یانرژپر ن،یبخوش بشاش، گرا برون افراد

 یریپذ انعطاف .دارند عالقه مشاغل در بزرگ یخطرها رشیپذ
(O) اشخاص که است یتیشخص یها یژگیو از گرید یکی 

 حد در را آن ،یغن یها تجربه یدارا و اوکنجک ر،یپذانعطاف
 به افراد نیا معتقدند Costa & McCrae  (1986).دارند ییباال
 و دارند لیتما رمتعارفیغ یها ارزش و دیجد دیعقا رشیپذ
 از .کنند یم تجربه تر قیو عم شتریب را یمنف و مثبت یها جانیه
 ها آن به Costa & McCrae که یگرید یتیشخص یها یژگیو

 هدفمند، باوجدان افراد .است (C) بودنباوجدان ،ندکرد اشاره

 و یشغل تیموفق یمعناهب ،C در باال ةنمر .ندا مصمم و بااراده
 افراد، یتیشخص یها یژگیو از گرید یکی .است یلیتحص

 ،یدوست نوع توان یم گروه نیا صفات از .است (A) بودنریدلپذ

 ةرابط انگرید با هاآن .برد نام را یجانیه تیحما و یمهرورز
 را ربودنیدلپذ بعد که یافراد .کنند یم برقرار دوستانه و دلسوزانه

 اریبس گرانید یازهاین و ذهن سالمت به ،دارند یادیز زانیم به
 در Zhang (2003) (.Costa & McCrae, 1992) کنند یم توجه

 سبک و NEO ةگان پنج یتیشخص ابعاد ةرابط به خود مطالعات
 یها یژگیو به توجه با توان یم یو اعتقاد به .کرد اشاره یریادگی

 Busato .کرد ینیب شیپ را ها آن یریادگی سبک افراد، یتیشخص

et al. (2000) ةزیانگ ،یریادگی سبک نیب ةرابط به خود جینتا در 
 یلیتحص شرفتیپ و یتیشخص (یفاکتورها) عوامل شرفت،یپ

 ،یریپذ انعطاف ،ییگرا برون یتیشخص ابعاد نیب .ندکرد اشاره
 و مثبت ةرابط ،یریادگی سبک و ربودنیدلپذ بودن،وجدانبا

 Jackson & Lawty-Jones, 1996; Busato) دارد وجود معنادار

et al., 1999; Vermunt, 1994; Furnham, 1992; Eysenck, 

1992; Coffield et al., 2004; Othman et al., 2007). از یآگاه 
 هم با ها آن ةرابط و یتیشخص یها یژگیو و یریادگی سبک

 یزیربرنامه یبرا ،انیدانشجو یلیتحص  شرفتیپ منظور به
 شناخت ،نیهمچن .است مهم اریبس یلیتحص یها رشته
 سیتدر یها روش از استفاده و انیدانشجو یریادگی یها سبک

 .دکن یم یمؤثر کمک ها آن یلیتحص شرفتیپ به ،آن با متناسب
 یا حرفه یها تیقابل و یکشاورز ةرشت تیماه به توجه با

 مشاهده، در را یشتریب مهارت دیبا انیدانشجو ،آن ازیموردن
 و ها تیموقع درک و بازخورد دادن عمل، با توأم یریادگی

 از ها ییتوانا نیا آنجاکه از .(Kolb, 1984) باشند داشته ها شهیاند
 حاضر قیتحق به شود،ینم آموخته جیرا سیتدر یها روش قیطر

 براساس بتوان که است آن در قیتحق نیا ضرورت .شد توجه
 ،انیدانشجو یریادگی سبک و یتیشخص یها یژگیو شناخت

 یلیتحص شرفتیپ تیدرنها و سیتدر یها استفاده از روش یبرا
 نیا  به توجه با .افتی دست یمناسب یراهکارها به ان،یدانشجو
 یریادگی سبک یبررس هدف با حاضر قیتحق ،ضرورت
 شرفتیپ و یتیشخص یها یژگیو با آن ةرابط و انیدانشجو

 پژوهش نیا یاختصاص اهداف .شد مجانا انیدانشجو یلیتحص 
 :از ندا عبارت
 و یریادگی سبک ابعاد از کیهر زانیم یبررس 

 ؛یکشاورز انیدانشجو یتیشخص یها یژگیو
 و یتیشخص یها یژگیو ،یریادگی سبک ةرابط یبررس 

 ؛یکشاورز انیدانشجو یلیتحص  شرفتیپ

 یتیشخص یها یژگیو و یریادگی سبک ریتأث یبررس 
 ؛یکشاورز انیدانشجو یلیتحص  شرفتیپ بر

 

 ها روش و مواد
 قیتحق یآمار ةجامع .است یفیتوص -یشیمایپ حاضر قیتحق

 یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد انیدانشجو از نفر 3859 شامل
 نییتع نفر 297 ،کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم .ندهست

 یلیتحص شرفتیپ نییتع و اطالعات یگردآور منظور به د.ش
 ،Kolb یریادگی سبک ةشدداردناستا ةنامشپرس از ،انیدانشجو

 .شد استفاده معدل و NEO-FFI یتیشخص یها یژگیو ةپرسشنام
 قاتیتحق براساس Kolb یریادگی سبک ةپرسشنام ییروا

Allison & Hayes, 1990; Erden & Altun, 2006; Busato et 

al., 2000; Felder & Spurlin, 2005; Graf et al., 2005; 

Smith & Dalton, 2005; Kolb & Kolb, 2005; Othman et 

al., 2007 یتیشخص یها یژگیو ةپرسشنام ییروا و NEO بقاطم 
 Costa & McCrae, 1985; 1986; 1992; Ackerman قاتیتحق

& Heggestad, 1997 بزارا ییایپا سنجش یبرا .شد دییتأ 
 یبرا بیضرا مقدار .شد استفاده کرونباخ یآلفا بیضر از ،قیتحق

 N=83/0 بیترت به یتیشخص یها یژگیو ةپرسشنام یها مؤلفه
 O =80/0 ،(ییگرا برون) E=75/0 ،(یرنجور روان)
 C=79/0 ،(ربودنی)دلپذ A=79/0 ،(یریپذ انعطاف)
 همگرا، واگرا، یریادگی یها سبک یبرا و (بودن وجداناب)

 84/0 و 81/0 ،77/0 ،75/0 بیترتبه ابندهیانطباق و کننده جذب
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 و است قیتحق ابزار یباال اعتماد تیقابل انگریب که آمد دست هب
 لیتحل و هیتجز 5/13 ةنسخ SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده

 از ،آمدهدست هب اطالعات لیتحل و هیتجز یبرا درضمن، .شدند
 یاستنباط یها آماره و نما درصد، ،یفراوان ندمان یفیتوص یها آماره
 .شد استفاده چندگانه ونیرگرس و یهمبستگ مانند

 

 جینتا
 یلیتحص شرفتیپ و یتیشخص یها یژگیو ،یریادگی سبک

 انیپاسخگو

 واگرا، انیپاسخگو درصد 3/25 یریادگی سبک ،ها افتهی براساس
 درصد 1/15 و کننده جذب درصد 39 همگرا، درصد 6/20
 بعد در انیپاسخگو از درصد 56/23 ،نیهمچن .است ابندهی  طباقان

 نمرة درصد 24/24 ،24 از کمتر ةنمر یرنجور روان یتیشخص
 .کردند کسب را 48 یباال نمرة درصد 2/52 و 48تا  24 نیب

 ةنمر ییگرا برون یتیشخص بعد در انیپاسخگو از درصد 2/24
 درصد 9/24 و 48تا  24 نیب نمرة درصد 8/50 ،24 از کمتر
 در انیپاسخگو از درصد 3/30 .کردند کسب را 48 یباال نمرة
 درصد 88/53 ،24 از کمتر ةنمر یریپذ انعطاف یتیشخص بعد

 کسب را 48 یباال نمرة درصد 82/15 و 48تا  24 نیب نمرة
 یتیشخص بعد در انیپاسخگو از درصد 31/31 .ندکرد
 48تا  24 نیب رةنم درصد 75/41 ،24 از کمتر ةنمر ،ربودنیدلپذ

 از درصد 72/38 .کردند کسب را 48 یباال نمرة درصد 94/26 و
 ،24 از کمتر ةنمر بودنباوجدان یتیشخص بعد در انیپاسخگو

 را 48 یباال نمرة درصد 28/28 و 48تا  24 نیب ةنمر درصد 33
 از درصد 6/63 (معدل) یلیتحص شرفتیپ نةیزم در .کردند کسب

 18تا  16 نیب ةنمر درصد 7/32 ،16تا  14 نیب نمرة انیپاسخگو
 .(2 )جدول داشتند 20تا  18 نیب ةنمر درصد 7/3 و

 

 یلیتحص شرفتیپ و یریادگی سبک ،یتیشخص یها یژگیو براساس انیدانشجو یفراوان عیتوز. 2 جدول

 نما درصد یفراوان ریمتغ

 یریادگی سبک

 3/25 75 واگرا

 کننده جذب
 6/20 61 همگرا

 39 117 ندهکن جذب
 1/15 44 یانطباق

 یتیشخص یها یژگیو

 یرنجور روان
 56/23 70 (12-24) کم

 24/24 72 (24-48) متوسط 48-24
 2/52 155 (48-60) ادیز

 ییگرا برون
 2/24 72 (12-24) کم

 8/50 151 (24-48) متوسط 48-24
 9/24 74 (48-60) ادیز

 یریپذ انعطاف
 3/30 90 (12-24) کم

 88/53 160 (24-48) متوسط 48-24
 82/15 47 (48-60) ادیز

 ربودنیدلپذ
31/31 93 (12-24) کم  

75/41 124 (24-48) متوسط 48-24  
94/26 80 (48-60) ادیز  

 بودن  باوجدان
 22/21 45 (12-24) کم

 5/50 150 (24-48) متوسط 24-12
 28/28 84 (48-60) ادیز

 یلیتحص شرفتیپ
 )معدل(

16-14 189 6/63 
16-14 18-16 97 7/32 

20-18 11 7/3 
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 و یلیتحص  شرفتیپ ،یریادگی سبک نیب یهمبستگ زانیم

 یتیشخص یها یژگیو

 و یتیشخص یها یژگیو با یریادگی سبک ةرابط نییتع یبرا
 .گرفت انجام ریاسکو یکا آزمون ،انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ

 یتیشخص یها یژگیو ،یریادگی سبک نیب ،جینتا براساس
 و (ربودنیپذانعطاف ربودن،یدلپذ بودن،باوجدان ،ییگرا برون)
 دست هب درصد کی سطح در دار یمعن ةرابط ،یلیتحص شرفتیپ
 ،یرنجور روان یتیشخص بعد و یریادگی سبک نیب .دیآیم

 .(3 جدول) رددان وجود دار یمعن ةرابط
 یلیتحص  شرفتیپ یبرا نیب شیپ یرهایمتغ نییتع یبرا

 یژگیو پنج و یریادگی کسب چهار نیب از انیجودانش
 استفاده (گام به گام) انهچندگ ونیرگرس آزمون از ،یتیشخص

 .شد

 یلیتحص  شرفتیپ یبرا نیب شیپ یرهایمتغ نییتع یبرا
 یژگیو پنج و یریادگی کسب چهار نیب از انیجودانش

 استفاده (گام به گام) انهچندگ ونیرگرس آزمون از ،یتیشخص
 .شد

 دست هب R2 =521/0 زانیم ،4 جدول جینتا براساس
 و (CE) ینیع ةتجرب ،یریپذ انعطاف یهاریمتغ یعنی ؛دیآ یم

 1/52 درمجموع ون،یرگرس لیتحل در (AE) فعال یشگریآزما
 نییتب را یلیتحص شرفتیپ ریمتغ بر اثرگذار عوامل درصد

 که ینیع ةتجرب ریمتغ ،Beta ریمقاد به توجه با .کنند یم
 عنوان به رد،دا را (Beta =128/0) استاندارد بیضر نیباالتر

 محسوب یلیتحص  شرفتیپ ریمتغ بر ریمتغ نیاثرگذارتر
 .(5 جدول) شود یم

 
 یتیشخص یها یژگیو و یلیتحص  شرفتیپ یرهایمتغ ،یریادگی سبک یهمبستگ زانیم .3 جدول

 یدار یمعن ریاسکو یکا اسیمق مستقل ریمتغ

 089/0 184/58 یبیترت یرنجورروان

 373/891 یبیترت ییگرا برون
**

000/0 
 412/329 یبیترت یریپذ انعطاف

**
000/0 

 404/722 یبیترت بودن  باوجدان
**

000/0 
 674/333 یبیترت ربودنیذدلپ

**
000/0 

 249/722 یبیترت یلیتحص  شرفتیپ
**

000/0 
 01/0 سطح در دار یمعن **    05/0 سطح در دار یمعن *        

 
 یلیتحص  شرفتیپ ةوابست ریمتغ یبرا ونیرگرس لیتحل .4 جدول

R R2 A.R مدل
2 S.E 

1 (a)469/0 220/0 217/0 215682/1 
2 (b)645/0 416/0 411/0 054346/1 
3 (c)722/0 521/0 515/0 956956/0 

 
 یلیتحص  شرفتیپ ةوابست ریمتغ یبرا ونیرگرس لیتحل جینتا. 5 جدول

 Sig t (Beta) استاندارد بیضرا استاندارد یخطا (β) استانداردنشده بیضرا مستقل یرهایمتغ

 344/7 661/0  113/11 000/0 (b) ثابت بیضر
 069/0 010/0 366/0 229/7 000/0 (X1) یریپذ انعطاف
 128/0 012/0 486/0 373/10 000/0 (X2) ینیع ةتجرب

 086/0 012/0 357/0 994/6 000/0 (X3) فعال یشگریآزما
 Y= 7/344+0/069X1+0/128X2+0/086X3 (یلیتحص  شرفتیپ ریمتغ یونیرگرس ة)معادل

X1 = یریپذ انعطاف 

X2 = ینیع ةجربت (CE) 

X3 = فعال یشگریآزما (AE) 
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 یریگ جهینت و بحث

 و یکشاورز انیدانشجو از یاریبس ق،یتحق یها افتهی براساس
 یریادگی سبک یدارا درصد( 39) تهران دانشگاه یعیطب منابع
 سبک بر جیتدر به سیتدر روش آنجاکه از .هستند کننده جذب

 روش و (Hedjazi, 2006) دگذاریم ریتأث رانیفراگ یریادگی
 است یسخنران ،یریادگی سبک نیا یبرا مناسب سیتدر

(Zhang, 2003)، سیتدر روش که شود یم استنباط نیچن 
 بر ،یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد در یعلم ئتیه یاعضا

 نکهیا به توجه با .است داشته ریتأث انیدانشجو یریادگی سبک
 ،آن بیکتر و طالعاتا از یادیز مقدار کدر در ها کننده جذب

 شتریب و دننک یم توجه مردم به مترک ،دارند را ییتوانا نیشتریب
 ,Costa & McCrae) نددار  عالقه یانتزاع میمفاه و ها شهیاند به

 مناسب یکشاورز انیدانشجو یبرا یریادگی سبک نیا ،(1992
مردم ،یارتباط امالًک یا حرفه ،یکشاورز ةرشت .رسدینم نظربه

 یتیشخص یها یژگیو با یافراد .است یکاربرد -یعلم و محور
 افراد با ارک مستلزم هک ییها موضوع به توانند یم ابندهیانطباق

 یعلم ئتیه یاعضا .دهند نشان عالقه است، مردم و گرید
 باشند داشته سیتدر یها روش به یشتریب توجه دیبا هادانشگاه

 یریادگی یها سبک به تا رندیگ کار هب را ها روش از یبیترک و
 یریادگی سبک نیتر مناسب کهشوند  کینزد ابندهیانطباق مانند

 یفایا .(Kolb & Kolb, 2005) است یکشاورز انیدانشجو یبرا
 سیتدر روش نیتر مناسب عنوان به ،یا انهیرا یساز هیشب و نقش

 (.Eysenck, 1981) شوند یم یمعرف یریادگی سبک نیا یبرا
 2/52 یرنجور روان یتیشخص بعد در ،جینتا براساس

 نیب نمرة یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد انیدانشجو درصد
 نمرة درصد 8/50 ییگرا برون یتیشخص بعد در ،60تا  48

 درصد 88/53 یریپذ انعطاف یتیشخص بعد در ،48تا  24 نیب
 75/41 ربودنیدلپذ یتیشخص بعد در ،48 تا 24 نیب نمرة

 بودنباوجدان یتیشخص بعد در و 48تا  24 نیب نمرة درصد
 بعد یها ه نمر .کردند کسب 24 از کمتر ةنمر درصد 5/50

 بوده باال یکشاورز انیدانشجو نیب در یرنجور روان یتیشخص
 است یافراد مهم ةصیخص دو ،یافسردگ و بودنیمنزو .است

 Costa) هستند یتیشخص بعد نیا در باال یها ه نمر یدارا که

& McCrae, 1986) نامناسب توان یم را آن علل نیتر همم که
 ،یتئور صورت به دروس اغلب سیتدر کار، بازار بودن

 ةرشت به جامعه نامطلوب دید و انیدانشجو نداشتن عالقه
 الزم اقدامات شود یم شنهادیپ ن،یبراابن ؛کرد انیب یکشاورز

 انیدانشجو ةزیانگ شیافزا و اشتغال تیوضع بهبود یراستا در
 .دشو منجاا یکشاورز

 ،یریادگی سبک نیب ،ریاسکو یکا آزمون جینتا براساس
 ربودنیدلپذ بودن،وجدانبا ،ییگرا برون) یتیشخص یها یژگیو
 در دار یمعن ةرابط ،یلیتحص  شرفتیپ و (بودنریپذ انعطاف و

 بعد و یریادگی سبک نیب .دارد وجود درصد کی سطح
 نیا .دشوینم دهید یدار یمعن ةرابط ،یرنجور روان یتیشخص

 et al. Atkinson (1990)،(1992) یدستاوردها مطابق جهینت

Cano et al. ، Jackson & Lawty-Jones (1996)،Busato et 

al.  (2000) و Zhang (2003) یها یژگیو گفت توان یم .است 
 ،یریادگی سبک و دگذار یم ریتأث افراد رفتار بر یتیشخص
 به توجه با .دشو یم محسوب رانیفراگ یرفتارها از یبخش

 ریتأث انیدانشجو یریادگی تیفیک بر یریادگی سبک نکهیا
 یتیشخص یها یژگیو شناخت با توان یم ،گذارد یم

 .کرد نییتع را ها آن یریادگی سبک نیتر مناسب ،انیدانشجو
 شرفتیپ تیدرنها و رانیفراگ یریگدای تیفیک ،صورتنیدرا

 .ابدی یم شیافزا ها آن یلیتحص
 ،(گام به گام) گانهچند ونیرگرس لیتحل جینتا براساس

 یلیتحص  شرفتیپ یبرا نیب شیپ یرهایمتغ نیبهتر
 یژگیو پنج و یریادگی کسب چهار نیب از انیجودانش

 ةتجرب ،یریپذ انعطاف یتیشخص یژگیو ب،یترتبه یتیشخص
 رهایمتغ نیا که است (کلب ة)چرخ فعال یشگریآزما و ینیع

 را یلیتحص  شرفتیپ ریمتغ راتییتغ درصد 1/52 ،درمجموع
 بیترک از ،ابندهیانطباق یریادگی سبک .کنندیم نییتب

 .شود یم حاصل فعال یشگریآزما و ینیع ةتجرب
 است یانیدانشجو یتیشخص یژگیو نیتر مهم ،یریپذ انعطاف

 Eysenck, 1981) دهند یم حیترج را یریادگی سبک نیا که
Zhang, 2003;.) اعتقاد به Kolb (2005)، سبک 

 انیدانشجو یبرا یریادگی روش نیتر مناسب ابنده،ی  انطباق
 از دیبا یعلم ئتیه یاعضا ن،یبنابرا ؛است یکشاورز ةرشت

-انطباق یریادگی سبک کهکنند  استفاده یسیتدر یها روش

 .دهدیم شیافزا یکشاورز انیدانشجو نیب در را ابندهی
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