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  چکیده

در رسدمیدر حالی که به نظر  ؛یادگیري هستنددر زمینه  هاي فردي مهمیداراي تفاوتیادگیرندگان

 ـ توصیفیاین پژوهشهدف کلی .شودمیي آموزشی کمتر به این مقوله مهم توجه هاکالساغلب 

 جامعۀ آماري. بود ان کشاورزيآموزدانشبا ابعاد شخصیتی  يسبک یادگیرتعیین ارتباط همبستگی

از نفر 142که تعداد  )=1100N(ان مراکز آموزش کشاورزي استان کرمانشاه بودندآموزدانشپژوهش 

به  جنسیتبه تفکیک ايطبقهتصادفی گیري  کرجسی و مورگان با روش نمونهبراساس جدول  ناآن

 GEFTو  ILPاستاندارداز دو پرسشنامهبراي گردآوري اطالعات. عنوان نمونه آماري انتخاب شدند

ینه ان کشاورزي از سبک یادگیري مستقل از زمآموزدانشبیشتر  ،هایافتهبراساس .استفاده شد

ارتباط سبک یادگیري با .، تجربی، تأملی و ادراکی هستندگرادرونو داراي ابعاد شخصیتی برخوردارند 

بین سبک یادگیري با جنسیت همچنین . استان کشاورزي معنادار آموزدانشابعاد شخصیتی 

. یز معنادار شدان نآموزدانشارتباط ابعاد شخصیتی با جنسیت . ان ارتباط معناداري وجود داردآموزدانش

سبک  ان دختر ازآموزدانشو ان پسر از سبک یادگیري مستقل از زمینه آموزدانشاغلب  ،بنابراین

و تأملی در حالی که  گرادرونان پسر معموالً آموزدانش.زمینه برخوردارند وابسته بهي یادگیر

  .و احساسی هستند گرابروندخترانآموزدانش

  يکشاورزي، مرکز آموزش کشاورز آموزدانشي، ابعاد شخصیتی، سبک یادگیر: واژگان کلیدي
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  مقدمه

 ةانگیز انسان در دنیاي امروز زاییدهاي شگفتپیشرفت ۀواقعیت مهم آن است که هم

استآموزشیتمام نهادهايفعالیتمحورآن،بهبودویاددهیۀوظیفویادگیري است

یادگیري هنوز جزء مطالعه پیرامون فرایند بنابراین، ). 90: 1388نجفی کلیانی و همکاران، (

هاي افراد بیشتر دانش، توانایی و شایستگی. آیدمیتحقیقات فعال و زنده دنیا به شمار 

مهم این است که چگونه افراد بهتر و  ۀکنند، اما نکتخود را از طریق یادگیري کسب می

  ). 11: 1387کاران، ؛ کلباسی و هم 123: 1390موسوي و جوادي،(گیرند بیشتر یاد می

. استي یادگیري فراگیران هاسبکیادگیري، فرایند بر  مؤثریکی از عوامل 

ها و رفتارهاي فیزیولوژیکی هستند که به صورت ي یادگیري باورها، رجحانهاسبک

تیوان(هستندنسبتاً پایدار، نشانگر چگونگی درك، کنش و پاسخ به محیط یادگیري 
١
و  

ي ترجیحی فراگیران براي هاروشهاسبکبه عبارت دیگر، این ). 82: 2011همکاران،

زاده ولی(هستندهستند که قابل تشخیص و پایدار درك، سازماندهی و ذخیره اطالعات 

پایدار  تاحدوديي هاسبکمحققان معتقدند که اگرچه ). 443-450: 1386و همکاران، 

-ي محیطی میهامحركو  هستند، ولی دستخوش تغییرات کیفی، در اثر تکامل و بلوغ

  ).90: 1388نجفی کلیانی و همکاران، (شوند 

ي یادگیري در اثر عوامل ارثی، تجارب زندگی و نیازهاي هاسبکطبق نظر کلب، 

). همان(و اساس آن، ریشه در شخصیت افراد دارد  گیردمیمحیطی حاضر شکل 

ي در تأثیره شخصیت چیست و چ ، این است کهشودمیجا مطرح که در این وضوعیم

فتار و ر ةهاي قابل مشاهددگیري افراد دارد؟ شخصیت را جنبهیادگیري و سبک یا

البته  ؛اند، تعریف کردهشودمیادراك  دیگران از جانبآن گونه که  ،هاي انسانویژگی

باشد  مؤثرشخصیتتواند در یز میکه به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند ن ییهاویژگی

ي جسمی، روانی و رفتاري هاویژگیبنابراین، شخصیت به مجموعه ). 1381شولتز،(

 يهاویژگیهاانساندر واقع، . سازدکه هر فردي را از دیگري متمایز می شودمیگفته 

ي قابل توجهی در روش یادگیري هاتفاوتبنابراین، .ا هستندمنحصر به فرد خود را دار

                                                                                                                
1. Colleen J. Teevan
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ه ه افراد به جهان بدهد کع نشان میاین موضو. افراد وجود داردو پردازش اطالعات 

است هر فردي نسبت به دیگري در شیوه یادگیري و  ممکن نگرند وطور یکسانی نمی

از این رو، آنچه سبک . تعامل با جهان بیرونی عالیق و تمایالت متفاوتی داشته باشد

ها و شامل شخصیت، عقاید، ارزش دهدمیي مختلف شکل هاموقعیتیادگیري را در 

معلمان از سوي دیگر، ). 50: 1388کریمی مونقی و همکاران، (سفه کاري افراد است فل

هاي یادگیري افراد در بهبود آموزش ه فرایند یادگیري و شناسایی شیوهدانند کمی

هر  يچالش آنان این است که خصوصیات یادگیر ترینمهماما . اهمیت زیادي دارد

این موضوع . را فراهم آورند او ري متناسب باهاي یادگیرصتادگیرنده را شناخته و فی

زیرا در این گونه  ؛اي از اهمیت خاصی برخوردار استي حرفههامهارتدر آموزش 

کالینز (باید ترکیبی از دانش، نگرش و عمل را به طور همزمان به کار گرفت  هامهارت

ي هاروشکه  یهنگامبه طور کلی، ).  82: 2011؛ تیوان و همکاران،2009و همکاران، 

نسبت به  نگرش ،باشد ان کشاورزيآموزدانشیادگیري  يهاسبکتدریس متناسب با 

 يو سطح یادگیر شودمیان متحول آموزدانشیابد، رفتار آموزش کشاورزي بهبود می

ي هاسبکو سپس  هاانساناین بخش، ابتدا ابعاد شخصیتی  ۀدر ادام.یابدیافزایش م

  .گیرندر مییادگیري مورد بررسی قرا

از این رو پرداختن به  ؛دهندبناي نظام رفتاري افراد را تشکیل میزیرابعاد شخصیتی 

یادگیري روشن فرایند هاي خاصی از عملکرد فراگیران را در تواند جنبهاین مقوله می

ان براي شخصیت افراد به کار شناسروانهایی که بنديترین طبقهیکی از متداول. سازد

تی ـقضاوو  یاحساستأملی ـ، يهودی ـ شگرا، تجرببرونـگرادرون: املبرند شمی

این عوامل . کارل یونگ به کار رفته است از جانباست که براي اولین بار  یادراک

 وانرژي خود را به کجا هدایت ، ه فرد چگونه یک موقعیت را دركکند کمشخص می

دگیرمی تصمیمچگونهیط خاصو در یک شراکند آوري میچگونه اطالعات را جمع

دیویس(
١
زیرا هر کدام  هاي شخصیت انسانی بعد نام دارد؛این جنبه ).99-90: 2006،

  . توان به صورت یک پیوستار نشان دادرا می

                                                                                                                
1. Gregory A. Davis
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افراد با دنیاي بیرون از خود و  که ، به این امر داللت داردگرادرونا ـ گربعد برون

- و انرژي حیات را به کجا معطوف مید نکنار میردنیاي درون خود چگونه رابطه برق

 ،دهدنسان را به سوي عینی بودن سوق میگرایانه، اننگرش برو). 1381شولتز، (سازد

به  بزرگسالیاز  ولیکنند وجوانی و جوانی به شدت فعالیت میکه در سنین ن طوريبه 

- را تبدیل میگي درونو بیشتر به افراد دهندمیعالیق و تمایالت خود را از دست  ،بعد

در  ).121-1384:134محمد اسماعیل،(پردازند ند که به تعقل و تامل در امور میشو

به جاي ) جهان بیرونی(گرایی بر حسب عالقه و انرژي بر اشخاص و اشیا واقع، برون

، جمع گرایی، محبت و صمیمیت، معاشرت و )درونی(هاي ذهنی و شخصی فعالیت

هاي مثبت ابط فعال و پویا با ابراز احساسات و تجربه هیجانمشارکت، برقراري رو

به ادراك افراد،  شهوديی ـ تجرببعد).1385:49بشارت و همکاران، (شودمیمشخص 

ازحواس گرا تجربهافراد  .اشاره دارد رویدادها و عقایدل،ئاز مسا آگاهیهاي شیوه

ر تفکر استقرایی توانا هستند، کنند و د ها استفاده می براي دریافت پدیده گانهپنج

هاي متفاوت را در توانند عقاید و دیدگاه دهند و می می ارائههاي تئوریک خوبی  مدل

گرا بودن در  کمال در عینشهودي افراد  در حالی که؛یک چارچوب کلی گردهم آورند

 فرضیه سازي توانا و به دنبال افکار جهان شمول هستند و به شدت به الهامات شخصی

این افراد زیاد  همچنین تمایل به ریسک در. خود تکیه دارند تا به واقعیات موجود

را ی افراد اطالعاتحاکی از آن است که  احساسیـ تأملیبعد ). 1386نوروزي، (نیست

و با استفاده از کنند میقضاوت  دارند،میاز طرق مختلف احساس و دریافت  که

اشخاصی که از طریق . دهندالعمل نشان میعکس هاخود نسبت به آن ذهنیهاي فعالیت

که  ینانو آتأملی دهند، افراد ت دریافتی را مورد بررسی قرار میمنطق و عینیت، اطالعا

دهند، افراد العمل نشان میدیگران عکس تأثیرهاي شخصی و یا تحت از طریق بازتاب

الورنس(شوندمیاحساسی نامیده 
١
و تفکر متضادند،  اگر چه احساس ).15-2: 1984،

. دهندو قضاوت قرار می یها را مورد ارزیابدارند و تجربه یولی هر دو کارکرد عقالن

اما نوع ارزیابی احساس  کندت یا غلط بودن یک تجربه قضاوت میدر مورد درستفکر 

                                                                                                                
1. G. Lawrence
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شودمیانجام  ی، تحریک یا یکنواختيیا ناخوشایند يبر اساس خوشایند

نسبت به نگرش و جهت دید افراد ، ادراکیـ  بعد قضاوتیدر).1384محمداسماعیل،(

که  کسی. شودو یا نوعی خودانگیختگی محسوب می ستجهان یا در جهت ساختارها

بیشتر به داوري و قضاوت  ،اي ساختارمند و بنیادین استبه زندگی به گونه نگاهش

به عنوان افرادي  مند هستند،هپذیر و عالقانعطاف ،عالقه دارد ولی کسانی که کنجکاو

دیویس(شوندادراکی شناخته می
1
،2006 :99-90.(  

ویتکین
2

وابسته به زمینه«هاي یادگیري را به سبک) 1976(
3

مستقل از زمینه«و » 
4

 «

در مقایسه با افراد  به زمینه وابستهیادگیري  افراد داراي سبک. است کردهبنديطبقه

بیشتري نسبت به ۀعالقپذیرترند، تأثیراعی هاي اجتم، نسبت به محركاز زمینه مستقل

. کنند دهند و از نظرات دیگران استفاده بیشتري می اطالعات جدید از خود نشان می

گرانه گرا تا تحلیلکه بیشتر تمایل به اندیشیدن به صورت کلناآنعملکرد چنین هم

حالی که، در؛قرار داردشان قضاوت دیگران از توانایی  تأثیردارند، به شدت تحت 

در کسب اطالعاتی که با گذشته و تجارب آنان همخوانی ندارند،  از زمینه افراد مستقل

کمتر وجود  نیافته هستند و ابهام در کار آنااین افراد ساختار. سایرین هستند تواناتر از

ل استفاده و اغلب ساختار اطالعاتی ئاز فرایندهاي درونی براي حل مساچنین هم. دارد

افراد وابسته به در واقع، ). 1386نوروزي، (کنند خود را به محیط تحمیل می مورد نظر

گیرند و ي همگن قرار میهاگروهتأثیرگرا هستند که تحت فراگیرانی برونزمینه 

ي هامهارتافراد مستقل از محیط که  .ددهندیداري را در یادگیري ترجیح می رهیافت

این فراگیران  .طلب هستندو رقابت انگیزا، خودگرمعموال درون د،اجتماعی کمتري دارن

به پردازند و ریزي و یادگیري از راه تفکر میبه تجزیه و تحلیل منطقی عقاید، برنامه

: مانند (ي تجزیه و تحلیل نیاز دارند هامهارتها که به هایی از علوم و حرفهحوزه

دارند و برعکس  فراوانی ۀعالق )، زیست شناسی ومکانیکی، شیمی، مهندسیریاض

                                                                                                                
1. Gregory A. Davis
2. Herman A. Witkin
3. Field dependent
4. Field independent
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کنند و یاي اجتناب محرفهآکادمیک و  يهاآموزشاز  فراگیران وابسته به محیط معموالً

فروشندگی و  هنر، تدریس علوم اجتماعی،: مانند(دهند مسائل اجتماعی را ترجیح می

نجفی ()ي اجتماعی و روابط عمومی باالیی نیازدارندهامهارتکه به ... تبلیغات و 

 متعدديمطالعات ).137-144: 1385؛ همایونی و همکاران،1388مکاران، کلیانی و ه

ا با آموزش نهي یادگیري و نوع شخصیت و ارتباط آهاسبکتوصیف  ۀدر زمین

سبک ارتباط ۀدر مطالع)90-99: 2006(دیویس.کشاورزي صورت گرفته است

ان دختر موزآدانشکه سبک یادگیري یادگیري و ابعاد شخصیتی به این نتیجه رسید

اطالعات را به صورت تجربی ان پسر، آموزدانش.استزمینهوابسته به پسران بیشتر از 

در عکس العمل نسبت  ان پسرآموزدانش.کنندبه صورت شهودي دریافت میدختران و 

. کنندبه صورت احساسی عمل میدختران و  تأملیبه اطالعات به صورت 

تیمونس
1

هاي یادگیري و تدریس انجام دادند به روي سبککه بر ايمطالعهدر ) 2005(

برخوردارند  زمینههاي یادگیري مستقل از بیشتر از سبکفراگیران این نتیجه رسیدند که 

: 1997(گارتون و همکاران ؛محور را ترجیح می دهند-فراگیرو سبک هاي تدریس 

ورزي داراي ابعاد که اکثر معلمان کشارسیدند در مطالعات خود به این نتیجه )43-38

آموز دانشدهی هاي یادو سبک، شهودي، احساسی و قضاوتی هستندگرابرونشخصیتی 

، گرادرونان از ابعاد شخصیتی آموزدانشاکثر در حالی که  ؛را ترجیح می دهند محور ـ

ي یادگیري هاروشان محیط آرام و آموزدانش. برخوردار هستند ادراکیتأملی وتجربی، 

هایی از زندگی ادگیري ساختارمند همراه با نمونهي یهاروشو همچنین  کم فعالیت

  .  دهند واقعی را براي درك مفاهیم ترجیح می

ویتینگتون، )2005(، کارول )311: 2006(زیمرمن و همکاران براساس مطالعات 
2
و  

راون
3

ي یادگیري مستقل از محیط هاسبکان بیشتر از آموزدانش) 17-10: 1995(

وهروین و . ددهنمحور را ترجیح میز ـ آمودانشي تدریس هاسبکرند و برخوردا

تورس و کانوو ) 3-17: 2002(، فلدر و همکاران )153-1157: 2007(همکاران 

                                                                                                                
1. J.A. Timmons
2. M. S Whittington 
3. M. R Raven
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و دختران  زمینه ي یادگیري مستقل ازهاسبکپسر فراگیران نیز دریافتند که )1994(

  . دهندرا ترجیح میزمینه ي یادگیري وابسته به هاسبک

د و این یادگیري متفاوت ایجاب گیرنافراد به طور یکسان یاد نمیبه طور کلی، 

ي تدریس خود را هاروشمختلف یادگیري را بشناسند و  يهاروشکند که معلمان می

با .ان باشدآموزدانشي یادگیري هاروشاي انتخاب و تنظیم کنند که مطابق با به گونه

معلمان در تشخیص ت و تجارب محققان این پژوهش، بر اساس مشاهداتوجه به اینکه 

این  ،اندکامال موفق نبودهان آموزدانشي یادگیري هاسبکي تدریس متناسب با هاروش

هاي ریس مناسب، مواد آموزشی و فعالیتانتخاب روش تد ۀدر زمین نآنامقاله به 

  .خواهد کردیادگیري کمک س ـمناسب فرایند تدری

با ابعاد  سبک یادگیريتعیین ارتباط ،هدف کلی این تحقیق راساس مطالب مذکورب

دستیابی به این . بودان مراکز آموزش کشاورزي استان کرمانشاه آموزدانششخصیتی 

  :هاي ذیل استهدف مستلزم پاسخ به پرسش

  ؟از چه نوعی استان کشاورزي آموزدانشیادگیري  هايسبک .1

؟است چگونه ان کشاورزي آموزدانشابعاد شخصیتی .2

کشاورزي ارتباط وجود انآموزدانشآیا بین سبک یادگیري با ابعاد شخصیتی .3

  دارد؟

  کشاورزي ارتباط وجود دارد؟انآموزدانشآیا بین سبک یادگیري با جنسیت .4

  کشاورزي ارتباط وجود دارد؟انآموزدانشبین ابعاد شخصیتی با جنسیت آیا .5

  تحقیقروش

به لحاظ دستیابی به حقایق و واز نظر هدف کاربردي  ،کمی ،ر ماهیتاین تحقیق از نظ

ان آموزدانشتحقیق  جامعۀ آماري.همبستگی استپردازي، از نوع توصیفی ـ داده

راساس جدول ب نانفر از آن 142که تعداد  )=1100N(کشاورزي استان کرمانشاه بودند

به عنوان  جنسیتبه تفکیک ايطبقهتصادفی گیري  روش نمونهکرجسی و مورگان با 



هاي آموزشیپژوهش در نظام      78

شده ي استانداردهاپرسشنامهتحقیق، ابزار. نمونه آماري انتخاب شدند
١GEFT  و

٢ILP نامه سشان از پرآموزدانشیادگیري  هايسبکبراي تشخیص.بودGEFT

طراحی و  1971ویتکین، اولتمن، راسکین و کارپ در سال  از جانبکه  استفاده شد

بخش . ابزار در سه بخش تدوین شده استاین . محاسبه شد 82/0پایایی آن به میزان 

 ةنمر .تصویر است 9بخش دوم و سوم هر کدام داراي و تصویر است  7اول شامل 

. متغیر است 18و از بین صفر تا  آیدمیهاي دوم و سوم به دست آزمون از بخش

ین آزمون است خر ادقیقه اشکال ساده اي را که در صفحه آ 12پاسخگو باید در مدت 

این  ةمیانگین نمر. مشخص کندرا ها اي از اشکال دیگر بیابد و آناز درون مجموعه

 4/11بر این اساس، افرادي که امتیاز باالتر از میانگین . است4/11استاندارد آزمون

تر از این میانگین یاز آنان پایینو افرادي که امت زمینهدر گروه مستقل از  ،کسب کنند

همان گونه ). 1971ویتکین و همکاران،(گیرندقرار میزمینه گروه وابسته به  در ،باشد

تدوین  از جانبروایی و پایایی آزمون گروهی بازیافت تصاویر پنهان قبالً ،شدکه ذکر 

 تأییددر مطالعه حاضر نیز، این ابزار پس از . کنندگان آن، مورد بررسی قرار گرفته است

نفر از  25ان، به جهت اطمینان از پایا بودن در بین پانل متخصص از جانبروایی 

  .آمد به دست76/0، آلفاي کرونباخمقدار  و شدکشاورزي توزیع ان آموزدانش

این ابزار .شداستفاده  ILPۀامسشنان از پرآموزدانشبراي تشخیص ابعاد شخصیتی 

 از جانبمه اعتبار این پرسشنا. عبارت است 7شده و هر بخش داراي  بخش تنظیم 8در 

 99/0-87/0همین افراد حدود از جانبو پایایی آن  تأیید1994کانو و بارگر در سال 

علمی  هیئتي مورد نظر با کمک چند نفر از اعضاي هاپرسشنامه.محاسبه شده است

آموزش کشاورزي و مسلط به زبان انگلیسی ترجمه و بازنگري و ویرایش شد تا رشتۀ 

آزمون ILPۀامسشنپربراي اطمینان بیشتر از پایایی . شودصل اطمینان حا آنهااز روایی 

محاسبات آماري انجام شده . کشاورزي انجام شد آموزدانشنفر  25پیش آهنگ با 

با استفاده از پس از جمع آوري هاداده). 78/0= ضریب آلفا(پایایی بود  تأییدگویاي 

باط سبک یادگیري با ابعاد به منظور تعیین ارت آماره هاي توصیفی و آزمون کاي دو

                                                                                                                

1. Group Embedded Figures Test
2. Individual Learning Preference Checklist
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شخصیتی و همچنین تعیین ارتباط سبک یادگیري، ابعاد شخصیتی با جنسیت 

  .شدتجزیه و تحلیل SPSSان کشاورزي، در نرم افزار آموزدانش

  هایافته

و میانگین  16-20گویان در محدوده سنی ، بیشترین فراوانی سنی پاسخهایافتهبراساس 

در صد آنان پسر  65ان دختر و آموزدانشدر صد  35. دسال بو 17حدود  نآناسنی 

مشاهده  )1(ان مورد بررسی در جدول آموزدانشابعاد شخصیتی مختلف  .بودند

ان پسر آموزدانشدرصد  2/42که  دهدمیبر اساس این جدول نتایج نشان . شودمی

مقابل،  در.هستند گرادرونداراي نگرش درصد آنان  8/57و   گرابرونداراي نگرش 

گرادروندرصد آنان  5/45و  گرابرونداراي نگرش ان دختر آموزدانشدرصد  5/54

يیادگیر یبعد تجربان پسر آموزدانشدرصد  5/72، يشهودـ  یدر بعد تجرب.بودند

بعد آنان درصد  5/27را ترجیح می دهند و ) یادگیري از طریق حواس پنجگانه(

این در حالی . دهندرا ترجیح می) ناگهانی ق و دریافتتفکر عمی(شهودي یادگیري 

درصد آنان بعد  6/60و  يبعد تجربی یادگیران دختر آموزدانشدرصد  4/39است که 

یادگیري ان دختر آموزدانشاکثر  ،به عبارت دیگر. دهندرا ترجیح می يیادگیر يشهود

 5/61ن چنیهم. دهندیادگیري تجربی را ترجیح میان پسر آموزدانشو اکثر  يشهود

 يیادگیر یدرصد آنان بعد احساس 5/38و  يیادگیرتأملی بعد ان پسر آموزدانشدرصد 

و  يیادگیر تأملیبعد ان دختر آموزدانشدرصد  3/33که  یدر حال. دهندمیرا ترجیح 

، یادراکـ  یدر بعد قضاوتو  دهندمیساسی یادگیري را ترجیح درصد آنان بعد اح 7/66

 یدرصد آنان بعد ادراک 5/71و  يیادگیر یبعد قضاوت پسر انآموزدانشدرصد 5/28

 یبعد قضاوتان دختر آموزدانشدرصد  7/75در مقابل، دهند،یرا ترجیح م يیادگیر

  .دهنددرصد آنان بعد ادراکی یادگیري را ترجیح می 3/24و  يیادگیر
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  ان کشاورزيآموزدانشی تتوزیع فراوانی ابعاد شخصی )1(جدول 

  تیابعاد شخصی

  پسران          

  درصد        فراوانی 

  دختران        

  فراوانی         درصد 

  کل            

  فراوانی         درصد

  گرابرون

  گرادرون

46                2/42  

63                8/57  

18             5/54  

15              5/45  

64              4/48  

78             6/51  

  تجربی

  شهودي

79               5/72  

30               5/27     

13             4/39  

20              6/60  

92              9/55  

50              1/44  

  تأملی

  احساسی

67                5/61   

42               5/38  

11             3/33  

22             7/66  

78               6/52  

64               4/47  

  قضاوتی

  ادراکی

31               5/28  

78               5/71  

25             7/75  

8               3/24  

56              9/47  

86              1/52  

درصد  6/51و  گرابرونان آموزدانشدرصد  4/48بر اساس جدول یک، ،در مجموع

درصد یادگیري شهودي را  1/44درصد یادگیري تجربی و  9/55.هستند گرادرون

9/47یادگیري احساسی،درصد4/47وتأملی درصد یادگیري 6/52. دهندمیترجیح 

  .دهندمییادگیري ادراکی را ترجیح  نآنادرصد 1/52درصد یادگیري قضاوتی و

همان گونه . شده است ارائهان کشاورزي آموزدانشسبک یادگیري  )2(در جدول 

و  زمینهاز سبک یادگیري  مستقل از ان پسر آموزدانشدرصد  6/59، شودمیکه مشاهده 

درصد  4/42. برخوردار هستندزمینه از سبک یادگیري وابسته به  نآنادرصد  4/40

در .زمینه هستند وابسته بهآنان درصد6/57و زمینهمستقل از ان دختر آموزدانش

4/44و  زمینه از سبک یادگیري مستقل از کشاورزي انآموزدانشدرصد 6/55،مجموع

  . برخوردارند زمینهاز سبک یادگیري وابسته به ناآندرصد

  ان کشاورزيآموزدانشیادگیري  هايسبکفراوانیتوزیع  )2(جدول

  سبک یادگیري

  پسران           

  فراوانی        درصد

  دختران          

رصد    فراوانی        د

  کل           

فراوانی       درصد     

  4/44             63  6/57               19  4/40              44  وابسته به زمینه

  6/55              79  4/42              14  6/59             65  مستقل از زمینه 
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ان کشاورزي آموزدانشیتی به منظور تعیین ارتباط بین سبک یادگیري با ابعاد شخص

یی که در طبقات مختلف قرار هاو استفاده شد تا استقالل فراوانیداز آزمون کاي

درصد بین  95، با احتمال )3(بر اساس جدول ). 3جدول (اند، محاسبه شود گرفته

ان کشاورزي از نظر آماري ارتباط معناداري آموزدانشسبک یادگیري با ابعاد شخصیتی 

ان با سبک یادگیري مستقل از زمینه، اغلب آموزدانشبه عبارت دیگر، . وجود دارد

در حالی که  ،، تجربی، تأملی و ادراکی هستندگرادرونداراي ابعاد شخصیتی 

ابعاد شخصیتی داراي ،انی که از سبک یادگیري وابسته به زمینه برخوردارندآموزدانش

  .، شهودي، احساسی و قضاوتی هستندگرابرون

ان کشاورزي نیز آموزدانشبین سبک یادگیري با جنسیت ارتباط ، )3(دول در ج

درصد بین سبک یادگیري با جنسیت  95بر این اساس، با احتمال . شودمیمشاهده 

ان آموزدانشبدین معنا که اغلب . ان کشاورزي ارتباط معناداري وجود داردآموزدانش

ان پسر از سبک یادگیري آموزدانشبه زمینه و اغلب دختر از سبک یادگیري وابسته 

  .مستقل از زمینه برخودارند

  و جنسیت ارتباط بین سبک یادگیري با ابعاد شخصیتی )3(جدول 

سطح معناداري  درجۀ آزادي  دومقدارکاي  متغیر

  023/0  7  311/35  ابعاد شخصیتی

  014/0  1  143/32  جنسیت

  

با استفاده از  ان کشاورزيزآمودانشجنسیت با ابعاد شخصیتیبررسی ارتباط بین 

با توجه به . )216/38=وکاي دو0001/0=سطح معناداري (آزمون کاي دو انجام شد 

ان آموزدانشدرصد بین ابعاد شخصیتی با جنسیت  99احتمال  مقدار به دست آمده، با

 این گونه توانمیدر واقع، . کشاورزي از نظر آماري ارتباط معناداري وجود دارد

گرا، تجربی، تأملی ان پسر داراي ابعاد شخصیتی درونآموزدانشکه اغلب  کرداستنباط 

، شهودي، گرابرونان دختر از ابعاد شخصیتی آموزدانشو ادراکی هستند و اغلب 

  .احساسی و قضاوتی برخوردارند
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گیرينتیجه

ان کشاورزي از سبک یادگیري مستقل از زمینه آموزدانشبیشتر ،هایافتهبر اساس 

به . هستند ادراکیو تأملی  تجربی،،گرادرونشخصیتی ابعادداراي و برخوردارند 

در حل  نگر وءجزرقابت طلب، پذیر، ان واقع بین، انعطافآموزدانشعبارت دیگر، این 

هاي یادگیري را خود اهداف و جهت که ساختار کار، ندمندهتحلیلی قوي و عالق مسائل

-32: 2005(، تیمونس )90-99:  2006(ي دیویسهافتهیااین نتایج با . کنندطراحی 

همسو ) 6-10: 1994(و گارتون و کانو  )10-17: 1995(، ویتینگتون و راون )26

ند از توانمی، معلمان کشاورزي جهت آموزش این گونه فراگیران بنابراین،. است

درت تحلیل که نیاز به ق مسئلهمحور از جمله روش حل  آموز ـدانشیاددهی  هايسبک

که مستلزم تجربیات  ي آموزش عملی نسبت به آموزش تئوريهاروشو بیشتري دارد 

چرا که سبک یادگیري فراگیران . کننددست اول، کاوش و تفکر عمیق هستند، استفاده 

کریمی مونقی و (سبک یاددهی آموزشگران قرار دارد  تأثیرتا حد زیادي تحت 

  ). 45: 1388همکاران، 

ان کشاورزي آموزدانشیج حاصل، بین سبک یادگیري با ابعاد شخصیتی بر اساس نتا

انی که از سبک یادگیري مستقل از آموزدانشاز این رو، . ارتباط معناداري وجود دارد

چنین اطالعات را از طریق هم. هستند گرادروناغلب داراي نگرش  ،زمینه برخوردارند

منطقی  گیريتصمیمفرایند ، در کنندو تجربه شخصی دریافت می گانهپنجحواس 

بر چگونگی تأکید(و اغلب فرآیندگرا  دهندمیخود را با شرایط جدید تطبیق  ؛هستند

وردارند سبک یادگیري وابسته به زمینه برخ انی کهآموزدانشکه، در حالی. هستند) عمل

گانه بیش از حواس پنج) شم(از حس ششم  ،هستندگرابروناغلب داراي نگرش 

 تأثیرتحت  گیريتصمیمکنند و اغلب به الهام و استنباط توجه دارند، در اده میاستف

بریگزمایرز(گیرند و اغلب نتیجه گرا هستند اطرافیان قرار می
١

 ،1998 :315-311 .(

نیز در تحقیق خود نشان داد که بین سبک یادگیري با ریخت هاي ) 1384(عبادي 

 )90-99: 2006(همچنین دیویس . حاکم استان ارتباط معناداري آموزدانششخصیتی 

                                                                                                                
1. Myers – Briggs
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در مطالعه خود به این نتیجه رسید که بین سبک یادگیري با ابعاد شخصیتی فراگیران 

ان با آگاهی از سبک آموزدانشاز یک سو، بنابراین،. ارتباط معنادري وجود دارد

حداکثر  ند راهبردهایی را به کار گیرند که ازتوانمییادگیري و ابعاد شخصیتی خود 

ها را هره بگیرند و نقاط ضعف و محدودیتنقاط قوت و مزیت سبک یادگیري خود ب

گر، معلمان کشاورزي به منظور کارامدي هر چه بیشتر از سوي دی. به حداقل برسانند

ي آموزشی و یادگیري، باید با توجه به ابعاد شخصیتی و ترجیحات هافعالیتیندها و فرا

  .کنندي تدریس مختلفی استفاده هاروشان از آموزدانشیادگیري 

کشاورزي ارتباط ان آموزدانشبین سبک یادگیري با جنسیت که  دهدمینتایج نشان 

ان دختر از سبک یادگیري آموزدانشبه عبارت دیگر، اغلب . معناداري وجود دارد

بنابراین،. زمینه برخوردارندمستقل از ان از سبک یادگیري پسرزمینه و  سته بهبوا

و اگر  شوندمیاطرافیان برانگیخته  ۀتشویق و توجان دختر از طریق تحسین،آموزدانش

این . در گروه هاي همگن و متجانس قرار بگیرند، پیشرفت بیشتري خواهند داشت

کنند و تمایل دارند با ان براي کسب اطالعات، بیشتر به اطرافیان تکیه میآموزدانش

امتیاز ان پسر از طریق رقابت،آموزدانشکه در حالی ؛نددیگران روابط متقابل برقرار کن

هاي ان با محركآموزدانشاز آنجایی که . شوندمیگرفتن و آزادي عمل برانگیخته 

ان آموزدانشمتفاوتی براي ترغیب ي هاروشمعلمان باید از  ،شوندمیخاصی برانگیخته 

ین ارتباط بین ابعاد شخصیتی با چنهم. کننداستفاده زمینه و مستقل از زمینه وابسته به 

داراي نگرش ان پسر آموزدانشبه طوري که، اغلب  ؛ان معنادار شدآموزدانشجنسیت 

ان پسر از آموزدانشدر واقع،  .گرا هستندبرونداراي نگرش و دختران  گرادرون

در  ؛دهندمیبرند و یادگیري در یک محیط آرام را ترجیح ي فردي لذت میهافعالیت

و  دهندمیان دختر کارگروهی و یادگیري مشارکتی را ترجیح آموزدانشکه،  حالی

شهودي،  در بعد تجربی ـ. دهدمیرا به سوي جمع سوق  ناآن ،یانهگرابروننگرش 

یح ان پسر یادگیري تجربی را ترجآموزدانشان دختر یادگیري شهودي و آموزدانش

حواس پنجگانه  از طریق واقع بین هستند، ان پسرآموزدانشبدین معنا . دهندمی

در حالی که، . دهندمیکنند و یادگیري مرحله به مرحله را ترجیح اطالعات را درك می

برند و بیشتر تصویر کلی را ي انتزاعی لذت میهاایدهها و ان دختر از نظریهآموزدانش
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تأملی و پسران بعد  بعد احساسی یادگیري ان دخترآموزدانشچنین هم. گیرنددر نظر می

ختر از رقابت و درگیري اجتناب ان دآموزدانش،در واقع.دهندمییادگیري را ترجیح 

ا بر اساس ، اطالعات رگیرنددیگران قرار می تأثیرتحت  گیريتصمیمدر  ،کنندمی

و به روابط فردي و  کنندکنند، تنظیم میاي که ایجاد میاحساسات و هیجان اولیه

ساالن خود به ان پسر بیشتر با همآموزدانشکه در حالی؛مندندهتماعی عالقهماهنگی اج

 بعد قضاوتی ـ در .گیرندبر اساس منطق و واقعیت تصمیم میپردازند و رقابت می

ادراکی ان پسر بعد آموزدانشان دختر بعد قضاوتی یادگیري و آموزدانشادراکی، 

شده را ریزيبرنامهي هافعالیتان دختر آموزدانشبنابراین، . دهندمییادگیري را ترجیح 

وضعیت را به دست یک  ةکه تمام اطالعات مورد نیاز دربارقبل از آن و دهندمیترجیح 

پذیرند و از ساختارها و ان پسر انعطافآموزدانشدر حالی که، .گیرندآورند، تصمیم می

، )1976(ویتکین با نتایج  هافتهیااین.کنندۀ تحمیلی دارند اجتناب مییی که جنبهابرنامه

گارگر
١
و گیولد 

٢
، تورس)1984(

٣
، بارکلی)61-1994:66(و کانو  

٤
و )1995:22-16(

از این رو به منظور ارتقاي کیفیت یادگیري ؛هماهنگ است) 2006(دیویس 

اندکاران نامه ریزان و دیگر دستکه معلمان، بر شودمیتوصیه  ان کشاورزيآموزدانش

 هايسبکان پسر و دختر از لحاظ آموزدانشا در نظر گرفتن تفاوت بین آموزشی ب

یادگیري و ابعاد شخصیتی، متناسب با خصوصیات و ترجیحات یادگیري آنان 

ان دختر و آموزدانشی که هایسبکچرا که ترجیحات و  کنند؛و تدریس  ریزيبرنامه

یادگیري آنان فرایند ی بر کنند اثر مهمیادگیري خود را هدایت می آنهاپسر از طریق 

یادگیري فراگیران در  هايسبکها و عدم توجه به رجحاناز طرف دیگر، . دارد

ترین گرفتن برخی از بهترین و با ارزش د منجر به نادیدهتوانمیهاي مختلف موقعیت

  .هاي بالقوه شودها و سرمایهاستعداد

  

                                                                                                                
1. Stephen Garger
2. Pat B. Guild
3. Robert M. Torres
4. Andrew Barkley
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