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 .2استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -90/04/07 :تاریخ تصویب)92/07/29 :

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطة بین سبک یادگیری ،ویژگیهای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان کشاورزی است .جامعة آماری این تحقیق ،شامل دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران ( 3859نفر) است ،اما با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه  297نفر تعیین شد .ابزار
پژوهش ،پرسشنامههای استانداردشدة سبک یادگیری  )LSI( Kolbو ویژگیهای شخصیتی ()NEO-FFI
است که تحقیقات متعدد ،روایی آن را تأیید کردند .برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف ،از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد ( 0/73تا  .)0/93براساس نتایج ،بین متغیر پیشرفت تحصیلی ،متغیرهای
ویژگیهای شخصیتی (برونگرایی ،دلپذیربودن ،باوجدانبودن و انعطافپذیربودن) و سبک یادگیری
دانشجویان رابطة معنیدار وجود دارد .نتیجة رگرسیون چندگانه نشان داد بیشترین عوامل تأثیرگذار بر
متغیر پیشرفت تحصیلی بهترتیب ،متغیرهای انعطافپذیربودن ،تجربة عینی و آزمایشگری فعال است.
واژههای کلیدی :پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان کشاورزی ،سبک یادگیری ،ویژگیهای شخصیتی.
مقدمه
از زمانیکه برنامههای آموزشی بهطور رسمی اجرا شدند،
برنامهریزان ،مدرسان و محققان با مشکالت مختلفی روبهرو
شدند که یکی از مهمترین آنها یادگیری دانشجویان است
( .)Coffield et al., 2004یادگیری عبارت است از فرایند
ایجاد تغییر تقریباً پایدار در رفتار بالقوه (توان رفتاری) که با
تمرین ،تقویت میشود ( .)Hedjazi, 2006عوامل مختلفی از
جمله هوش ،شخصیت ،استعداد ،سن ،تواناییهای جسمانی و
شرایط زیستمحیطی در یادگیری افراد نقش مؤثر دارند
( .)Felder & Brent, 2005سبک یادگیری ،از دیگر عواملی
است که بهعنوان بخشی از فرایند تدریس– یادگیری تأیید
شده است (Erden & Altun, 2006; Cano et al., 1992
; .)Kazu, 2009منظور از سبک یادگیری ،رفتاری عادتگونه
و متمایز برای کسب دانش ،مهارتها یا نگرشها از طریق
* نویسندة مسئول:

مطالعه یا تجربه است .در تعریفی دیگر ،شیوهای است که
فراگیران در یادگیری مطالب درسی خود ،به سایر شیوهها
ترجیح میدهند ( .)Carroll, 2001سبک یادگیری ،ویژگی
شناختی ،عاطفی و رفتارهای فیزیولوژیکی است که بهصورت
تقریباً ثابت ،بیانگر چگونگی درک ،کنش و پاسخ به محیط
یادگیری است ( .)Biggs, 1993محققان معتقدند هر فراگیر،
روشهایی ترجیحی برای درک ،سازماندهی و ذخیرة اطالعات
دارد که قابل تشخیص و پایدار است ( Smith & Dalton,
 .)2005مطابق نظر  ،Kolbسبک یادگیری در اثر عوامل ارثی،
تجربههای قبلی زندگی و نیازهای محیط حاضر شکل
میگیرد و در ساختار عصبی و شخصیت افراد ریشه دارد .هر
دانشجویی سبک یادگیری ویژة خود را دارد .درضمن ،سرعت
و بازدهی یادگیری افراد ،به سبکهای یادگیری آنها بستگی
دارد (.(Carrol, 2001; Furnham, 1992
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(Abstract

 .3توانایی مفهومسازی انتزاعی
 :)Conceptualizationیادگیرنده ،از منطق و اندیشة
بیشتری استفاده میکند.
 .4توانایی آزمایش فعال (:)AE: Active Experimentation
یادگیرنده ،از راه انجامدادن کارها ،به یادگیری دست
مییابد.
جدول  1سبک یادگیری براساس نظریة  )1984( Kolbرا
نشان میدهد.

 )1984( Kolbسبکهای یادگیری را به چهار سبک واگرا،
همگرا ،جذبکننده و انطباقدهنده ،با توجه به چهار گروه
عامل متفاوت زیر تقسیم کرد:
 .1توانایی تجربی عینی (:)CE: Concrete Experience
یادگیرنده ،بیشتر بر احساس و تواناییهای خود متکی است.
 .2توانایی مشاهدة انعکاسی ( RO: Reflective
 :)Observationیادگیرنده ،موقعیتها و اندیشهها را از
زوایای مختلف درک میکند.

AC:

جدول  .1سبک یادگیری براساس نظریة )1984( Kolb
سبک یادگیری

ضعفها

حیطة یادگیری

همگرا
واگرا
جذبکننده
انطباقیابنده

کاربرد عملی تجربهها
توانایی تصور و تولید ایده
ایجاد مدلهای نظری و معنیداری مشاهدههای مختلف
اجرای برنامهها و کارها در حیطة تجربیات جدید

AC-AE

براساس نظریة  ،)1984( Kolbسبک یادگیری واگرا،
شیوههای یادگیری عینی ( )CEو مشاهدة تأملی ( )ROرا
درهم میآمیزد .افراد با این سبک یادگیری ،در مشاهدة
موقعیتهای عینی از دیدگاههای مختلف ،بیشترین توانایی را
دارند .رویکرد آنها به موقعیتهای مختلف ،بیشتر مشاهدهای
است تا کنشی .در سبک یادگیری همگرا ،شیوههای تفکر
انتزاعی ( )ACو آزمایشگری فعال ( )AEبا هم ترکیب
میشوند .افراد دارای این سبک یادگیری ،بیشترین توانایی را
در کاربرد عملی اندیشهها و نظریهها دارند .این افراد میتوانند
مسائل را حل کنند و براساس راهحلهایی تصمیم بگیرند که
برای مسائل مییابند .آنها ترجیح میدهند با تکالیف و
مسائل فنی سروکار داشته باشند .از درآمیختن شیوههای
یادگیری تفکر انتزاعی ( )ACو مشاهدة تأملی ( ،)ROسبک
یادگیری جذبکننده شکل میگیرد .این افراد در درک مقدار
زیادی از اطالعات و ترکیب آنها ،بیشترین توانایی را دارند،
کمتر به مردم توجه میکنند ،بیشتر به اندیشهها و مفاهیم
انتزاعی عالقهمندند و ترجیح میدهند نظریهای از لحاظ
منطقی درست باشد تا آنکه ارزش عملی داشته باشد .از
ترکیب شیوههای یادگیری تجربی عینی ( )CEو آزمایشگری
فعال ( ،)AEسبک یادگیری انطباقیابنده حاصل میشود .این
افراد از اجرای طرحها و درگیرکردن خود با تجربههای تازه و
چالشبرانگیز ،بیشترین لذت را میبرند .آنها تمایل دارند
عمل کنند تا اینکه به تحلیلهای منطقی بپردازند .همچنین،

CE-RO
AC-RO
CE-AE

برای کسب اطالعات بیشتر بر مردم تکیه دارند تا بر
تحلیلهای فنی خودشان ) .)Kolb, 1984سبک یادگیری،
عالیق و موفقیتهای فراگیران را بهطور شایان توجهی
افزایش میدهد ( .)Kazu et al., 2005ناهمخوانی سبک
یادگیری با رشتة تحصیلی ،موجب دلسردی ،بیعالقگی و
شکست در امتحانات میشود و درنهایت ،حذف و ازبینرفتن
برخی از بهترین و باارزشترین استعدادها و سرمایههای بالقوه
را بهدنبال دارد ( Brent & Felder, 2005; Busato et al.,
 .)2000با شناسایی سبک یادگیری فراگیران و استفاده از
روشهای تدریس متناسب با آن میتوان یادگیری فراگیران را
بهبود بخشید ( .)Coffield et al., 2004تحقیقات نشان
میدهد یادگیری ،زمانی برای فراگیران دشوار میشود که
سبک تدریس آموزشگر با سبک یادگیری فراگیران تطابق
نداشته باشد ( .)Graft et al., 2005آگاهی مدرسان از سبک
یادگیری دانشجویان ،به برنامهریزی و راهنمایی صحیح آنها
در کالسهای درس ،محیطهای عملی و آزمایشگاهی منجر
میشود و درنهایت ،ارتقا و بهبود فرایند یاددهی– یادگیری را
بهدنبال دارد ).(Kolb & Kolb, 2005
عالوهبر روش تدریس ،بین سبک یادگیری و ویژگیهای
شخصیتی افراد نیز رابطة تنگاتنگی وجود دارد ( Furnham,
 .)Kazu, 2009; 1992; Busato et al., 1999شخصیت ،تصویری
صوری و اجتماعی است و براساس نقشی ترسیم میشود که فرد
در جامعه بازی میکند (Costa & Mac Crae .)Gangi, 2005

صالحی و همکاران :رابطة بین سبک یادگیری ،ویژگیهای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی...

) ،(1986ویژگیهای شخصیتی را به پنج بعد روانرنجوری،
برونگرایی ،انعطافپذیری ،باوجدانبودن و دلپذیربودن تقسیم
کردند .در بعد شخصیتی روانرنجوری ( ،)Nافراد تمایل عمومی
به تجربة عواطف منفی مانند ترس ،غم ،دستپاچگی و عصبانیت
دارند .از جمله ویژگیهای شخصیتی برونگرایان ( )Eمیتوان به
جامعهگرایی ،دوستداشتن مردم ،ترجیحدادن گروههای بزرگ و
گردهماییها ،شجاعبودن ،فعالبودن و پرحرفبودن اشاره کرد.
افراد برونگرا بشاش ،خوشبین ،پرانرژی و سرخوشاند و به
پذیرش خطرهای بزرگ در مشاغل عالقه دارند .انعطافپذیری
( )Oیکی دیگر از ویژگیهای شخصیتی است که اشخاص
انعطافپذیر ،کنجکاو و دارای تجربههای غنی ،آن را در حد
باالیی دارند (1986) Costa & McCrae .معتقدند این افراد به
پذیرش عقاید جدید و ارزشهای غیرمتعارف تمایل دارند و
هیجانهای مثبت و منفی را بیشتر و عمیقتر تجربه میکنند .از
ویژگیهای شخصیتی دیگری که  Costa & McCraeبه آنها
اشاره کردند ،باوجدانبودن ( )Cاست .افراد باوجدان هدفمند،
بااراده و مصمماند .نمرة باال در  ،Cبهمعنای موفقیت شغلی و
تحصیلی است .یکی دیگر از ویژگیهای شخصیتی افراد،
دلپذیربودن ( )Aاست .از صفات این گروه میتوان نوعدوستی،
مهرورزی و حمایت هیجانی را نام برد .آنها با دیگران رابطة
دلسوزانه و دوستانه برقرار میکنند .افرادی که بعد دلپذیربودن را
به میزان زیادی دارند ،به سالمت ذهن و نیازهای دیگران بسیار
توجه میکنند ( )2003( Zhang .)Costa & McCrae, 1992در
مطالعات خود به رابطة ابعاد شخصیتی پنجگانة  NEOو سبک
یادگیری اشاره کرد .به اعتقاد وی میتوان با توجه به ویژگیهای
شخصیتی افراد ،سبک یادگیری آنها را پیشبینی کردBusato .
 )2000( et al.در نتایج خود به رابطة بین سبک یادگیری ،انگیزة
پیشرفت ،عوامل (فاکتورهای) شخصیتی و پیشرفت تحصیلی
اشاره کردند .بین ابعاد شخصیتی برونگرایی ،انعطافپذیری،
باوجدانبودن ،دلپذیربودن و سبک یادگیری ،رابطة مثبت و
معنادار وجود دارد ( Jackson & Lawty-Jones, 1996; Busato
et al., 1999; Vermunt, 1994; Furnham, 1992; Eysenck,
 .)1992; Coffield et al., 2004; Othman et al., 2007آگاهی از

سبک یادگیری و ویژگیهای شخصیتی و رابطة آنها با هم
بهمنظور پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،برای برنامهریزی
رشتههای تحصیلی بسیار مهم است .همچنین ،شناخت
سبکهای یادگیری دانشجویان و استفاده از روشهای تدریس
متناسب با آن ،به پیشرفت تحصیلی آنها کمک مؤثری میکند.
با توجه به ماهیت رشتة کشاورزی و قابلیتهای حرفهای
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موردنیاز آن ،دانشجویان باید مهارت بیشتری را در مشاهده،
یادگیری توأم با عمل ،دادن بازخورد و درک موقعیتها و
اندیشهها داشته باشند ( .)Kolb, 1984از آنجاکه این تواناییها از
طریق روشهای تدریس رایج آموخته نمیشود ،به تحقیق حاضر
توجه شد .ضرورت این تحقیق در آن است که بتوان براساس
شناخت ویژگیهای شخصیتی و سبک یادگیری دانشجویان،
برای استفاده از روشهای تدریس و درنهایت پیشرفت تحصیلی
دانشجویان ،به راهکارهای مناسبی دست یافت .با توجه به این
ضرورت ،تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک یادگیری
دانشجویان و رابطة آن با ویژگیهای شخصیتی و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان انجام شد .اهداف اختصاصی این پژوهش
عبارتاند از:
 بررسی میزان هریک از ابعاد سبک یادگیری و
ویژگیهای شخصیتی دانشجویان کشاورزی؛
 بررسی رابطة سبک یادگیری ،ویژگیهای شخصیتی و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی؛
 بررسی تأثیر سبک یادگیری و ویژگیهای شخصیتی
بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی؛
مواد و روشها
تحقیق حاضر پیمایشی -توصیفی است .جامعة آماری تحقیق
شامل  3859نفر از دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
هستند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 297 ،نفر تعیین
شد .بهمنظور گردآوری اطالعات و تعیین پیشرفت تحصیلی
دانشجویان ،از پرسشنامة استانداردشدة سبک یادگیری ،Kolb
پرسشنامة ویژگیهای شخصیتی  NEO-FFIو معدل استفاده شد.
روایی پرسشنامة سبک یادگیری  Kolbبراساس تحقیقات
Altun, 2006; Busato et & Hayes, 1990; Erden & Allison
Spurlin, 2005; Graf et al., 2005; & al., 2000; Felder
Kolb, 2005; Othman et & Kolb ;Dalton, 2005 & Smith
 al., 2007و روایی پرسشنامة ویژگیهای شخصیتی  NEOمطابق
تحقیقات Costa & McCrae, 1985; 1986; 1992; Ackerman
 & Heggestad, 1997تأیید شد .برای سنجش پایایی ابزار
تحقیق ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار ضرایب برای
مؤلفههای پرسشنامة ویژگیهای شخصیتی بهترتیب N=0/83
O
(روانرنجوری)( E=0/75 ،برونگرایی)=0/80 ،
C=0/79
(دلپذیربودن)،
A=0/79
(انعطافپذیری)،
(باوجدانبودن) و برای سبکهای یادگیری واگرا ،همگرا،
جذبکننده و انطباقیابنده بهترتیب  0/81 ،0/77 ،0/75و 0/84
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بهدست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار تحقیق است و
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  13/5تجزیه و تحلیل
شدند .درضمن ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات بهدستآمده ،از
آمارههای توصیفی مانند فراوانی ،درصد ،نما و آمارههای استنباطی
مانند همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
نتایج
سبک یادگیری ،ویژگیهای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی
پاسخگویان

براساس یافتهها ،سبک یادگیری  25/3درصد پاسخگویان واگرا،
 20/6درصد همگرا 39 ،درصد جذبکننده و  15/1درصد
انطباقیابنده است .همچنین 23/56 ،درصد از پاسخگویان در بعد
شخصیتی روانرنجوری نمرة کمتر از  24/24 ،24درصد نمرة
بین  24تا  48و  52/2درصد نمرة باالی  48را کسب کردند.

 24/2درصد از پاسخگویان در بعد شخصیتی برونگرایی نمرة
کمتر از  50/8 ،24درصد نمرة بین  24تا  48و  24/9درصد
نمرة باالی  48را کسب کردند 30/3 .درصد از پاسخگویان در
بعد شخصیتی انعطافپذیری نمرة کمتر از  53/88 ،24درصد
نمرة بین  24تا  48و  15/82درصد نمرة باالی  48را کسب
کردند 31/31 .درصد از پاسخگویان در بعد شخصیتی
دلپذیربودن ،نمرة کمتر از  41/75 ،24درصد نمرة بین  24تا 48
و  26/94درصد نمرة باالی  48را کسب کردند 38/72 .درصد از
پاسخگویان در بعد شخصیتی باوجدانبودن نمرة کمتر از ،24
 33درصد نمرة بین  24تا  48و  28/28درصد نمرة باالی  48را
کسب کردند .در زمینة پیشرفت تحصیلی (معدل)  63/6درصد از
پاسخگویان نمرة بین  14تا  32/7 ،16درصد نمرة بین  16تا 18
و  3/7درصد نمرة بین  18تا  20داشتند (جدول .)2

جدول  .2توزیع فراوانی دانشجویان براساس ویژگیهای شخصیتی ،سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی
متغیر

سبک یادگیری

روانرنجوری

برونگرایی

ویژگیهای شخصیتی

انعطافپذیری

دلپذیربودن

باوجدانبودن
پیشرفت تحصیلی
(معدل)

فراوانی

درصد

واگرا
همگرا
جذبکننده
انطباقی
کم ()12-24
متوسط ()24-48
زیاد ()48-60
کم ()12-24
متوسط ()24-48
زیاد ()48-60
کم ()12-24
متوسط ()24-48
زیاد ()48-60
کم ()12-24
متوسط ()24-48
زیاد ()48-60
کم ()12-24
متوسط ()24-48
زیاد ()48-60
14-16

75
61
117
44
70
72
155
72
151
74
90
160
47
93
124
80
45
150
84
189

25/3
20/6
39
15/1
23/56
24/24
52/2
24/2
50/8
24/9
30/3
53/88
15/82
31/31
41/75
26/94
21/22
50/5
28/28
63/6

16-18

97

32/7

18-20

11

3/7

نما

جذبکننده

24-48

24-48

24-48

24-48

12-24

14-16
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برای تعیین متغیرهای پیشبین برای پیشرفت تحصیلی
دانشجویان از بین چهار سبک یادگیری و پنج ویژگی
شخصیتی ،از آزمون رگرسیون چندگانه (گامبهگام) استفاده
شد.
براساس نتایج جدول  ،4میزان  R2 =0/521بهدست
میآید؛ یعنی متغیرهای انعطافپذیری ،تجربة عینی ( )CEو
آزمایشگری فعال ( )AEدر تحلیل رگرسیون ،درمجموع 52/1
درصد عوامل اثرگذار بر متغیر پیشرفت تحصیلی را تبیین
میکنند .با توجه به مقادیر  ،Betaمتغیر تجربة عینی که
باالترین ضریب استاندارد ( )Beta =0/128را دارد ،بهعنوان
اثرگذارترین متغیر بر متغیر پیشرفت تحصیلی محسوب
میشود (جدول .)5

میزان همبستگی بین سبک یادگیری ،پیشرفت تحصیلی و
ویژگیهای شخصیتی

برای تعیین رابطة سبک یادگیری با ویژگیهای شخصیتی و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،آزمون کای اسکویر انجام گرفت.
براساس نتایج ،بین سبک یادگیری ،ویژگیهای شخصیتی
(برونگرایی ،باوجدانبودن ،دلپذیربودن ،انعطافپذیربودن) و
پیشرفت تحصیلی ،رابطة معنیدار در سطح یک درصد بهدست
میآید .بین سبک یادگیری و بعد شخصیتی روانرنجوری،
رابطة معنیدار وجود ندارد (جدول .)3
برای تعیین متغیرهای پیشبین برای پیشرفت تحصیلی
دانشجویان از بین چهار سبک یادگیری و پنج ویژگی
شخصیتی ،از آزمون رگرسیون چندگانه (گامبهگام) استفاده
شد.

جدول  .3میزان همبستگی سبک یادگیری ،متغیرهای پیشرفت تحصیلی و ویژگیهای شخصیتی

متغیر مستقل

مقیاس

کای اسکویر

معنیداری

روانرنجوری
برونگرایی

ترتیبی
ترتیبی

58/184
891/373

0/089

انعطافپذیری

ترتیبی

329/412

**

باوجدانبودن

ترتیبی

722/404

**

دلپذیربودن

ترتیبی

333/674

**

پیشرفت تحصیلی

ترتیبی

722/249

**

**

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

* معنیدار در سطح  ** 0/05معنیدار در سطح 0/01
جدول  .4تحلیل رگرسیون برای متغیر وابستة پیشرفت تحصیلی
مدل

R

R2

A.R2

S.E

1

(0/469)a

0/220

0/217

1/215682

2

(0/645)b

0/416

0/411

1/054346

3

(0/722)c

0/521

0/515

0/956956

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون برای متغیر وابستة پیشرفت تحصیلی
متغیرهای مستقل

ضرایب استانداردنشده ()β

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد ()Beta

ضریب ثابت ()b

7/344
0/069
0/128
0/086

0/661
0/010
0/012
0/012

0/366
0/486
0/357

انعطافپذیری ()X1
تجربة عینی ()X2
آزمایشگری فعال ()X3

Sig

t

11/113
7/229
10/373
6/994

0/000
0/000
0/000
0/000

(معادلة رگرسیونی متغیر پیشرفت تحصیلی) Y= 7/344+0/069X1+0/128X2+0/086X3

 = X1انعطافپذیری

 = X2تجربة عینی ()CE
 = X3آزمایشگری فعال ()AE
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بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای تحقیق ،بسیاری از دانشجویان کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران ( 39درصد) دارای سبک یادگیری
جذبکننده هستند .از آنجاکه روش تدریس بهتدریج بر سبک
یادگیری فراگیران تأثیر میگذارد ( )Hedjazi, 2006و روش
تدریس مناسب برای این سبک یادگیری ،سخنرانی است
( ،)Zhang, 2003چنین استنباط میشود که روش تدریس
اعضای هیئتعلمی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،بر
سبک یادگیری دانشجویان تأثیر داشته است .با توجه به اینکه
جذبکنندهها در درک مقدار زیادی از اطالعات و ترکیب آن،
بیشترین توانایی را دارند ،کمتر به مردم توجه میکنند و بیشتر
به اندیشهها و مفاهیم انتزاعی عالقه دارند ( Costa & McCrae,
 ،)1992این سبک یادگیری برای دانشجویان کشاورزی مناسب
بهنظر نمیرسد .رشتة کشاورزی ،حرفهای کامالً ارتباطی ،مردم
محور و علمی -کاربردی است .افرادی با ویژگیهای شخصیتی
انطباقیابنده میتوانند به موضوعهایی که مستلزم کار با افراد
دیگر و مردم است ،عالقه نشان دهند .اعضای هیئتعلمی
دانشگاهها باید توجه بیشتری به روشهای تدریس داشته باشند
و ترکیبی از روشها را بهکار گیرند تا به سبکهای یادگیری
مانند انطباقیابنده نزدیک شوند که مناسبترین سبک یادگیری
برای دانشجویان کشاورزی است ( .)Kolb & Kolb, 2005ایفای
نقش و شبیهسازی رایانهای ،بهعنوان مناسبترین روش تدریس
برای این سبک یادگیری معرفی میشوند (.)Eysenck, 1981
براساس نتایج ،در بعد شخصیتی روانرنجوری 52/2
درصد دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نمرة بین
 48تا  ،60در بعد شخصیتی برونگرایی  50/8درصد نمرة
بین  24تا  ،48در بعد شخصیتی انعطافپذیری  53/88درصد
نمرة بین  24تا  ،48در بعد شخصیتی دلپذیربودن 41/75
درصد نمرة بین  24تا  48و در بعد شخصیتی باوجدانبودن
 50/5درصد نمرة کمتر از  24کسب کردند .نمرههای بعد
شخصیتی روانرنجوری در بین دانشجویان کشاورزی باال بوده
است .منزویبودن و افسردگی ،دو خصیصة مهم افرادی است
که دارای نمرههای باال در این بعد شخصیتی هستند ( Costa
) & McCrae, 1986که مهمترین علل آن را میتوان نامناسب
بودن بازار کار ،تدریس اغلب دروس بهصورت تئوری،

عالقهنداشتن دانشجویان و دید نامطلوب جامعه به رشتة
کشاورزی بیان کرد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود اقدامات الزم
در راستای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش انگیزة دانشجویان
کشاورزی انجام شود.
براساس نتایج آزمون کای اسکویر ،بین سبک یادگیری،
ویژگیهای شخصیتی (برونگرایی ،باوجدانبودن ،دلپذیربودن
و انعطافپذیربودن) و پیشرفت تحصیلی ،رابطة معنیدار در
سطح یک درصد وجود دارد .بین سبک یادگیری و بعد
شخصیتی روانرنجوری ،رابطة معنیداری دیده نمیشود .این
نتیجه مطابق دستاوردهای (1992) ،)1990( Atkinson et al.
Busato et ،)1996( Lawty-Jones & Jackson ،Cano et al.
 (2000) al.و  )2003( Zhangاست .میتوان گفت ویژگیهای
شخصیتی بر رفتار افراد تأثیر میگذارد و سبک یادگیری،
بخشی از رفتارهای فراگیران محسوب میشود .با توجه به
اینکه سبک یادگیری بر کیفیت یادگیری دانشجویان تأثیر
میگذارد ،میتوان با شناخت ویژگیهای شخصیتی
دانشجویان ،مناسبترین سبک یادگیری آنها را تعیین کرد.
دراینصورت ،کیفیت یادگیری فراگیران و درنهایت پیشرفت
تحصیلی آنها افزایش مییابد.
براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه (گامبهگام)،
بهترین متغیرهای پیشبین برای پیشرفت تحصیلی
دانشجویان از بین چهار سبک یادگیری و پنج ویژگی
شخصیتی بهترتیب ،ویژگی شخصیتی انعطافپذیری ،تجربة
عینی و آزمایشگری فعال (چرخة کلب) است که این متغیرها
درمجموع 52/1 ،درصد تغییرات متغیر پیشرفت تحصیلی را
تبیین میکنند .سبک یادگیری انطباقیابنده ،از ترکیب
تجربة عینی و آزمایشگری فعال حاصل میشود.
انعطافپذیری ،مهمترین ویژگی شخصیتی دانشجویانی است
که این سبک یادگیری را ترجیح میدهند (Eysenck, 1981
; .)Zhang, 2003به اعتقاد  ،)2005( Kolbسبک
انطباقیابنده ،مناسبترین روش یادگیری برای دانشجویان
رشتة کشاورزی است؛ بنابراین ،اعضای هیئتعلمی باید از
روشهای تدریسی استفاده کنند که سبک یادگیری انطباق-
یابنده را در بین دانشجویان کشاورزی افزایش میدهد.
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